
ZDARMA 4 / 2014

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2014

zpravodajzimní

obce knežmost



ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 20142

RADnice

ÚvoDní slovo
Rok se s rokem sešel a zase se těšíme na Vánoce a s oče-
káváním hledíme do dalšího roku. Jaký bude rok 2015? Proži-
jeme ho dobře, v souladu a spolupráci? Prožijeme ho naplno 
a s vědomím, že děláme to, co je správné? Věřím, že letošní 
rok 2014 přinesl všem alespoň nějaké příjemné zážitky. Každý 
na něj bude vzpomínat po svém, ze svého úhlu pohledu. Z po-
hledu obecního, já osobně, na něj budu vzpomínat jako na 
rok úspěšný po stránce budovatelské. Jakkoli to zní humorně, 
vybudovat se toho podařilo dost. 
Realizovali jsme komunikaci v ulici Zahradní a také komuni-
kace okolo hřiště, povedla se řada investic i ve škole. Toto ne-
jsou zdaleka jediné pozitivní momenty, za kterými se můžeme 
s uspokojením ohlédnout. Chtěl bych zmínit, že jsme podnikli 
mnohé kroky také pro přípravu staveb budoucích. Jsou to pro-
jekty na zateplení MŠ, připravovaná studie budovy základní 
školy, projekt rekonstrukce budovy na náměstí. Také jsme re-
alizovali přechod k novému provozovateli našeho vodovodu – 
VaK Mladá Boleslav. Dalším krokem by mělo být připojení na 
skupinový vodovod Mladá Boleslav, které můžeme očekávat 
v příštím roce.
V následujícím roce bychom rádi připravené projekty uskuteč-
nili a začali pracovat na dalších, které vzniknou po vzájemné 
diskusi se zastupiteli a občany.
Společnou rukou můžeme dát Kněžmostu i všem přináležejí-
cím obcím pozitivní impulzy, tvořit a realizovat nové projekty, 
které posunou naše občany zase o kus blíž spokojenosti. Ne-
jedná se pouze o investice, které jsou jistě potřeba, ale i o roz-
šíření spolkového života a aktivizaci co největšího počtu lidí, 
kteří chtějí přiložit ruku k dílu a podílet se na rozvoji obce.
Stojí před námi velké úkoly – zejména škola a kostel. Bude za-
potřebí mnoho energie, financí, dobré vůle a práce. Vím, že to 
zvládneme, protože dobré věci budované ze srdce a s dobrou 
vůlí se daří.

Přeji Vám příjemné prožití Vánoc, pevné zdraví a hodně 
splněných přání v příštím roce.

Ing. Adam Pospíšil
 starosta obce

nové koMunikAce 
okolo hřiště
Zbrusu nové komunikace v ulicích okolo hřiště doslova září 
novotou. Díky příznivému počasí a konečnému nasazení do-
davatelské firmy se téměř vše stihlo do konce listopadu. A to 
i přesto, že jsme se ve dvou úsecích potýkali s velkými problé-
my s únosností podloží, které ještě zhoršovaly netěsné kana-
lizační vpusti.
V projektu jsme požadovali především vyšší bezpečnost 
a zklidnění dopravy, což se díky retardérům na křižovatkách 
a vjezdech myslím povedlo. Nově je jednosměrně průjezdná 
komunikace podél mateřské školy, která ústí do ulice Bran-
žežská. Tam je asi změna vidět nejvíc. Původně neprůjezdná 
a pouze zčásti vyštěrkovaná cesta byla nahrazena zcela no-

vou silnicí a komfortním chodníkem. Věřím, že to 
ocení nejen tamější trvale bydlící, ale především 
všichni rodiče školkou povinných dětí. 
Důležitou informací, kterou možná mnozí z vás ne-
tuší je, že se podařilo dosáhnout na dotaci pouze 
díky tomu, že místní komunikace ústí na krajskou 
silnici a zároveň vede kolem obecně prospěšných 
staveb (školka, sportoviště, dětské hřiště). 
Ozývají se hlasy, že jsme měli jako obec zajistit 
rekonstrukci komunikací i v návazných úsecích, tj. 
nově vyasfaltovat a opravit ulici Sokolská a Za So-
kolovnou v celé jejich délce. To by jistě bylo přínos-
né i potřebné, především v ulici Za Sokolovnou.  
Bohužel, zadání podmínek dotace toto neumožňo-
valo, i když by to mělo jistě smysl. Stáli jsme tedy 
před rozhodnutím, zda celou akci v současném 
rozsahu z dotace vystavět nebo neudělat nic. Roz-
hodnutí nebylo složité a jeho výsledek můžete vi-
dět už nyní.  Myslím, že je potřeba minulým zastu-
pitelům za tento přístup poděkovat. Do budoucna 
samozřejmě máme v plánu dokončit rekonstrukci 
obou ulic, bohužel budeme muset sáhnout do pe-
něz z obecního rozpočtu.

Ing. Adam Pospíšil
 starosta obce

DopRAvní poDnik 
kněžMost  
novinky
Jistě jste zachytili některé novinky, které se po-
stupně odehrávají v Dopravním podniku Kněž-
most. Rád bych vás o některých změnách infor-
moval touto oficiální cestou.
Kancelář DP Kněžmost byla přesunuta do sběrné-
ho místa v Sobotecké ulici. I když se touto změnou 
poněkud vzdálíme z obecního úřadu i náměstí, vě-
řím, že to nebude žádný problém.
Od ledna příštího roku bude jako dispečer na čás-
tečný úvazek pracovat pro DP Kněžmost pan Jan 
Holub. V nejbližších dnech budete informováni 
o jeho hodinách „pro veřejnost“. Domnívám se, že 
v příštím Zpravodaji vás on osobně bude informo-
vat o novinkách a změnách, které bude navrhovat 
pro hladší běh naší organizace.
Jedním z prvních bodů, které vznikly již s jeho při-
spěním, jsou nové jízdní řády platné od 14. 12. 2014. 
Věřím, že jste měli možnost se s nimi seznámit (jsou 
k dispozici na www.knezmost.cz) a budou kladně 
přijaty. Samozřejmě máme v plánu další úpravy, ale 
na ty je potřeba více času a prostor pro komunikaci 
mezi řidiči, pasažéry a novým dispečerem.
Nejpozději během měsíce ledna bude vypsáno 
výběrové řízení na poskytovatele komplexních 
servisních služeb pro vozový park DP Kněžmost. 
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Pevně doufám, že tím budou ukončeny nejrůznější 
spekulace, které se v posledních měsících vyrojily.
Nejpozději do konce března by mělo být, na zákla-
dě doporučení právní kanceláře, ustanoveno tako-

vé vedení Dopravního podniku, kde nebudou hrozit spekulace 
o střetu zájmů. Současně bude nastaven takový systém, kdy 
bude zcela v kompetenci nového dispečera objednávat služby 
spojené se servisní nebo podobnou činností.

RADnice
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RADnice

Nakonec bych alespoň touto cestou poděkoval 
všem současným zaměstnancům DP Kněžmost 
za jejich obětavou práci, která nebyla především 
v letošním roce vůbec jednoduchá. Především 
bych chtěl poděkovat panu Vladimíru Hruškovi za 
vše co dělal a dělá pro fungování Dopravního pod-
niku Kněžmost.

Více informací o Dopravním podniku a myšlence 
jeho vzniku se dozvíte v dalším článku.

Ing. Adam Pospíšil
starosta obce a jednatel DPK  
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DopRAvní poDnik 
tRochu histoRie 
A fAktA
Byl bych mnohem raději, kdyby tento článek na-
psali lidé, kteří tu dobu před zhruba dvaceti lety 
zažili opravdu na vlastní kůži, protože by nám si-
tuaci vybarvili mnohem lépe, než jak si tu dobu 
pamatuji já. Přesto tento exkurz do nedávné minu-
losti vykonám. A to především proto, abych trochu 
vysvětlil celou kauzu, kterou vyvolal forenzní audit 
a následné články v tisku.
Jak se říká, historii bychom si měli připomínat. Na-
příklad v auditu mělo být pro správné zobrazení 
situace uvedeno, kolik se vydávalo za dopravní 
obslužnost naší obce v minulosti, v době před za-
ložením Dopravního podniku Kněžmost. Nebyly 
to vůbec malé částky, pohybovaly se okolo 500 
tisíc Kč. Byly ale roky, kdy se sumy vyšplhaly ještě 
mnohem výš. Stát situaci nijak neřešil, vypadalo to, 
že v případě, že budeme chtít zachovat nebo pří-
padně rozšířit dopravní obslužnost, budeme platit 
klidně i milion. Ano, k podobné částce se občas 
blížíme i nyní, ale od té doby uplynulo téměř 20 let 
a ceny i mzdy jsou v jiné reálné výši. Proto přišlo 
vedení obce, v čele s mým otcem, s myšlenkou za-
ložit si obecní dopravní podnik a být nezávislý na 
politické situaci ohledně řešení veřejné dopravy.
Nejprve byl autobus jeden, jistě si ho mnozí z vás 
pamatují, malý americký minibus pro asi 20 osob. 
Protože se fungování osvědčilo a lidé byli spokoje-
ni, tak se rozhodlo o nákupu dalšího. Samozřejmě 
už ve chvíli, kdy se autobusy pořizovaly, tak se ře-
šil problém, jak zajistit rychlé opravy, případně mít 
k dispozici náhradní dopravu.  Autobus byl tedy od 
počátku servisován ve firmě FARID COMERCIA 
a některé specializované opravy se dělaly v Praze. 
Ve chvílích, kdy autobus nejezdil krátkodobě, se 
zaměstnanci firmy FARID COMERCIA vydávali roz-
vážet místní občany osobními vozidly. Nikdy si za 
to nikdo nenaúčtoval ani korunu.  Navíc začaly být 
autobusy využívány místními spolky a školou, takže 
i toto využití bylo po nějaké době značně rozšířeno.  
Ona zmiňovaná náhradní doprava od společnosti 
ČSAD Semily (nyní Bus Line) fungovala výborně, ale 
bohužel jí občas chyběla pružnost a navíc byla po-
měrně finančně náročná. Proto se současná situace 
má tak, že dopravní podnik má autobusy tři, z nichž 
jeden je náhradní a používaný při problémech nebo 
pro nepravidelnou dopravu během týdne. Podnik se 
logicky rozrostl a nakonec jezdí mnohem více spojů 
než na jeho počátku. Vše sice není ideální: osobně 
jsem zaznamenal několik stížností od cestujících na 
časnější odjezd nebo podobné problémy, ale to se 
asi může stát. Naopak jsem ale dostal mnoho mailů 
a telefonátů dokonce i od nevidomých, že se naši 
řidiči chovají výborně a měli bychom je chválit. 

RADnice

Vrátím se zpátky na začátek. Musím podotknout, že v době 
založení (polovina 90. let) skutečně nikdo neřešil, kam se bude 
jezdit na servis, když servis – dokonce i autorizovaný – funguje 
v místě. Bylo to tak nějak přirozené a logické. Možná to je pro 
mnohé velký problém v současnosti, ale pro tehdejší vedení 
obce i pro občany to bylo něco, s čím problém neměli. Podnik 
do těchto dní vystřídal již 6 jednatelů. Do začátku letošního 
roku se nenašel nikdo – ať už ve vedení obce, mezi zastupiteli 
nebo členy finančního a kontrolního výboru – kdo by upozornil 
na to, že se dělá něco špatně a že je v něčem zásadní pro-
blém. Samozřejmě tím nemyslím problémy s defraudací řidiče, 
tam problém byl.  
Nebudu v žádném případě spekulovat, proč se nakonec zvolil 
tento způsob „řešení“ problému. Domnívám se, že to šťastné 
nebylo a ublížilo nejvíc mé rodině a pošpinilo to i práci mého 
otce. Nakonec tedy shrnuji: výběrové řízení na dodavatele 
servisních služeb se bude konat v příštím roce. Právní kan-
celář připraví řešení pro vedení DP Kněžmost, které naprosto 
vyloučí možný střet zájmů a smlouvy. Řada dalších věcí už 
byla nastavena. Věřím, že se celá situaci uklidní, aby mohl DP 
Kněžmost fungovat ke spokojenosti cestujících a občanů. To, 
jak dlouho bude fungovat a jaké služby bude poskytovat, je 
pouze a jenom na současných zastupitelích naší obce.

Ing. Adam Pospíšil
 starosta obce a jednatel DPK

ohléDnutí ZA 
ADventníM setkáváníM
Advent – období čtyř týdnů před Vánocemi – patří k nejkrás-
nější době v roce.  Je to doba těšení a očekávání. Naši předci 
dodržovali během tohoto předvánočního času krásnou tradici. 
Vždy v neděli se pozastavili a shon a spěch nahradili chvilkou 
rozjímání, zamyšlení se a setkání s přáteli.
Proč nepokračovat v něčem tak krásném a potřebném? 
Zapálením první svíčky na adventním věnci jsme položili zá-
klad k obnovení této tradice. První adventní neděli jsme se 
sešli ve svátečně vyzdobeném  kostele sv. Fr. Serafinského 
a při poslechu hudby a svátečního slova jsme zapomněli na 
každodenní starosti. 
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nezištná práce mnoha lidí. Všem, kteří přispěli ke 
zdaru celé události, k naší spokojenosti a sváteč-
nímu pocitu, patří vřelé díky. 
A na závěr malé zamyšlení. Je důležité, abychom 
nemysleli pouze sami na sebe. Je třeba, abychom 
pomohli těm, kteří naši pomoc potřebují, abychom 
podpořili dobrou věc. Adventní období nás k tomu 
jemně vybízí. Děkujeme vám všem, kteří jste přišli 
a neminuli pokladničku bez povšimnutí a přispě-
li jakoukoliv částkou.  Výtěžek ze všech jmeno-
vaných akcí bude věnován na dobročinné účely. 
O jeho výši budete informováni po skončení této 
dlouhodobé akce. 
Čtyři adventní setkání, která se konala ve spolu-
práci Spolku pro záchranu kostela, Divadelního 
spolku Človíček všem, pěveckého spolku, základ-
ní a mateřské školy, Junáka a obce Kněžmost, 
podpořily i firmy Pokorný KOVOVÝROBA, Kautex 
Textron Bohemia spol. s r.o., LIPRACO s.r.o., Ag-
roVation Kněžmost k.s., Agarden s.r.o., Uzenářství 
Bejrovi a manželé Hruškovi. Za poskytnuté finanč-
ní a hmotné dary velmi děkujeme.

Milena Škaloudová
za kulturní komisi Rady obce Kněžmost

seZónA 2014 
nA koupAlišti 
v kněžMostě
Letos jsme zahájili koupací sezónu 6. června 2014. 
Počasí bylo od poloviny června relativně slušné. 
Bohužel léto skončilo z hlediska koupání velmi 
předčasně. Dalo by se říci, že neděle 10. srpna byla 

Příchod do kostela byl podmalován poslechem tradiční vánoční 
hudby. Úvodní slovo o smyslu této akce a o programu na celé 
vánoční období pronesly dvě dámy, které mají největší záslu-
hu na vzniku této kulturní a společenské události – paní Hana 
Bejrová a paní Ivana Cenefelsová. Zároveň předáním certifikátu 
poděkovaly přítomnému řediteli podniku AgroVation panu Fotho-
vi za velkorysý finanční příspěvek na obnovu kostela. Kouzelná 
hudba starých varhan, kterou složil a osobně provedl pan Tomáš 
Chmel, naplnila prostor kostelní lodi a vytvořila rámec následné-
mu svátečnímu slovu. Pan David Vejražka s sebou přivedl vzác-
ného a milého hosta -  paní Květu Fialovou. Společně nám po-
vyprávěli o původu Vánoc a o vzniku tradičních vánočních písní. 
Závěr patřil nově vznikajícímu pěveckému spolku. Po 70 letech 
zazněl z kostelního kůru zpěv vánočních koled.
A ještě jedna úžasná věc. Přes svou omšelost a opotřebova-
nost lety na nás zapůsobil interiér kostela slavnostním a dů-
stojným dojmem. Mobiliář, osvícení a výzdoba způsobila, že se 
stará dáma zaskvěla v plné kráse. Toto kouzlo se zrodilo díky 
řadě hodin práce a díky invenci pana Zdeňka Zdobinského, 
který je zároveň i autorem scénáře všech setkání. 
Po skončení programu jsme se přesunuli na náměstí, kde byl 
po slavnostních fanfárách a projevu pana starosty Adama Po-
spíšila rozsvícen vánoční strom. Jako každoročně nás potěšily 
svým vystoupením děti mateřské a základní školy. A následně 
jsme si mohli popovídat se známými, koupit si na vánočním 
trhu drobné dárky nebo lahodné občerstvení. Dobrou atmo-
sféru podtrhlo vystoupení hudební skupiny Brachakras. 
Další setkání se uskutečnilo 5. prosince opět v kostele sv. 
Fr. Serafínského. Tentokrát se děti setkaly se sv. Mikulášem 
a pohádkovými bytostmi a mohly si ozdobit vánoční stromek.  
12. prosince k nám zavítal dětský pěvecký sbor Zvonky z Mni-
chova Hradiště a 21. prosince, tzn. poslední adventní neděli, 
jsme se sešli opět v místním kostele. Pan David Vejražka roz-
svítil poslední svíčku na adventním věnci a přiblížil nám zvy-
ky našich předků během Vánoc. Na slavnostně prostřeném 
stole zavoněly i tradiční vánoční pokrmy a svátek zrakových, 
sluchových, čichových a chuťových vjemů byl doplněn i posle-
chem a zpěvem vánočních koled. Posledním bodem programu 
této adventní neděle bylo charitativní vystoupení Divadelního 
spolku Človíček všem na náměstí. 
Impuls ke znovuobnovení tradice adventu dal nově vnikající 
Spolek pro záchranu kostela v čele s paní Hanou Bejrovou. 
Za úspěšností této krásné společenské akce se však skrývá 
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posledním horkým koupacím dnem se slušnou ná-
vštěvou. V pondělí 8. září byl poslední koupací den 
a 12. září jsme vypnuli čerpadla a udělali tak teč-
ku za letní sezónou. Celkové tržby byly nižší oproti 
loňsku o 14,6 %. Návštěvnost koupaliště závisí na 
počasí. Největší návštěva koupaliště byla v neděli 
20. 7. 2014. Tento den se také prodalo nejvíce lístků 
– 310 (absolutní rekord v historii našeho koupaliště 
je 384). Letošní rok nám zase opět potvrdil, že se 
nám vrátili někteří zákazníci, kteří v minulých letech 
vyzkoušeli koupání v Mladé Boleslavi. Zajímavá je 
také skutečnost, že se už asi definitivně změnila 
struktura prodaných lístků. Opět jsme prodali více 
dospělých lístků než dětských. Tato změna určitě 
souvisí s oblíbeností dětského brouzdaliště, které 
bylo vybudováno v roce 2011, a naši návštěvníci si 
ho nemůžou vynachválit. Je nemožné spočítat přes-
ně rekordní návštěvu, protože držitelů permanentek 
bylo v letošní sezóně 216 a dětí, které nemusí pla-
tit, bývá na koupališti opravdu hodně. Odhadem se 
letošní nejvyšší návštěva koupaliště v odpoledních 
hodinách pohybovala okolo 460 návštěvníků, a to 
dne 20. 7. 2014. V letošní sezóně jsme museli vy-
měnit některé sondy pro měření chlóru a pH a to 
nám provoz na koupališti zdražilo. Je potěšitelné, že 
fungování našeho koupaliště je pro obec prioritou 
a že občanům Kněžmosta a okolí můžeme nabíd-
nout kvalitní letní koupání. Pro zajímavost uvádím 
pár údajů z letošní sezóny: 

4. června
napuštění velkého bazénu a brouzdaliště
6. června
1. koupací den, zahájení koupací sezóny 2014
11. června
maximální změřená teplota vody v sezóně VB - 
27,0 °C a MB - 29,0 ° C 
7. července
nejteplejší den na koupališti, vzduch 33,1 °C
20. července
největší návštěva na koupališti v sezóně 2014
26. srpna
minimální změřená teplota vody v sezóně VB - 18 °C 
8. září
poslední koupací den sezóny 2014
12. září
ukončení sezóny 2014

Pro další léta si můžeme přát dostatek slunečných a teplých 
dnů, a tím i mnoho spokojených návštěvníků našeho rekreač-
ního zařízení.

Mgr. Jiří Lehečka
dohled nad bazénem

oRgány obce nA 
funkční obDobí 
2014 – 2018
ZAstupitelstvo obce
občanská demokratická strana:
Pospíšil Adam, Ing.  Kněžmost
Cenefelsová Ivana  Kněžmost
Nikodem Libor, Ing.  Kněžmost
Hofmann Jan  Kněžmost
sdružení nezávislých kandidátů hRáDek:
Hlávka Karel, Ing.  Kněžmost
Kobrle Miloslav  Kněžmost
Škaloudová Milena, Mgr.  Kněžmost
Štěpánek Miroslav, Ing.  Býčina
sdružení nezávislých kandidátů:
Bartošová Jitka   Solec
Orzech Zbyšek  Kněžmost
Zima Tomáš Kněžmost
sdružení pro region:
Kilián Ladislav, Mgr. Bc.  Koprník
Bejrová Hana  Koprník
stARostové A neZávislí:
Palaczuk Jaroslav, PhDr.  Chlumín
Lehečka Jiří, Mgr.  Kněžmost

starosta
Pospíšil Adam, Ing. (funkce neuvolněná)
Místostarosta
Hlávka Karel, Ing. (funkce uvolněná)

RADA obce
Pospíšil Adam, Ing.  
Hofmann Jan   
Hlávka Karel, Ing.  
Kobrle Miloslav  
Palaczuk Jaroslav, PhDr. 

orgány zastupitelstva:

finanční výbor 
Předseda: Palaczuk Jaroslav, PhDr. 
Členové: Kočová Miroslava
  Provazníková Andrea
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kontrolní výbor
Předseda: Škaloudová Milena, Mgr. 
Členové: Kilián Ladislav, Mgr. Bc.  
  Košek Petr
osadní výbor býčina:
Předseda: Štěpánek Miroslav, Ing.
Členové: Abraham Jaroslav
  Martin Píč
osadní výbor Drhleny, čížovka, suhrovice
Předseda:  Hašlar Jaroslav, Ing. (Drhleny)
Členové:  Štěpán Bystřinec (Čížovka)
  Petr Halbich (Suhrovice)
  Václav Jancák (Drhleny)
  Josef Zima st. (Suhrovice)
osadní výbor chlumín, lítkovice:
Předseda:  Palaczuk Jaroslav, PhDr. (Chlumín)
Členové:  Svobodová Jitka (Lítkovice)
  Hašek Martin (Chlumín)
osadní výbor koprník:
Předseda:  Kilián Ladislav, Bc. Mgr
Členové:  Klazarová Jana
  Bejr Stanislav
osadní výbor násedlnice:
Předseda:  Zdeněk Helikar 
Členové:  Jan Johan
  Jiří Najman
osadní výbor solec, soleček, Malobratřice:
Předseda:  Bartošová Jitka (Solec)
Členové:  Bergman Jaroslav (Soleček)
  Koprnická Jana (Malobratřice)
osadní výbor srbsko:
Předseda:  Vacková Eva, Ing.
Členové:  Prášek Karel
  Černá Lenka, Ing.
  Zeman Petr
  Kestner Tomáš
osadní výbor Úhelnice:
Předseda:  Nový Libor
Členové:  Hejl Vladislav
  Bečvář Martin
osadní výbor žantov:
Předseda:  Petra Černá Rynešová, PhDr.
Členové:  Josef Josif
  Vladimír Beran ml.

orgány rady:

kulturní komise 
Předseda: Škaloudová Milena, Mgr.
Členové: Cenefelsová Ivana
  Bejrová Hana
Redakční komise 
Předseda: Drdolová Stanislava
Členové: Mikešová Karla
  Pokorná Marie Adela, Mgr.
  Prokorátová Hana
komise pro životní prostředí
Předseda: Štěpánek Miroslav, Ing.
Členové: Nový Libor

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2014

ZpRávy Z RADnice
Rada obce rozhodla o omezení četnosti vydávání 
Novinek z Kněžmostska a to dle potřeb obce. Pře-
devším v termínu vydání Zpravodaje budou Novin-
ky vynechány.
Rada obce schvaluje pořízení elektronického „Re-
gistru oznámení o vykonávaných činnostech, ozná-
mení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce 
a oznámení o příjmech, darech a závazcích podáva-
ných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů; dle cenové nabídky čj. OuKn 
2957/14 ze dne 21. 11. 2014 pana Ing. Petra Hanzla 
za cenu do 5.000,- Kč, včetně roční správy registru. 

Rada obce schvaluje pořízení biometrické docház-
kové čtečky Alveno dle nabídky čj. OuKn2813/14 
ze dne 6. 11. 2014 za nabídkovou cenu ve výši 
20.558,- Kč vč. 21% DPH. 
Rada obce Kněžmost souhlasí se záměrem reali-
zace stavby „Kněžmost, inženýrské sítě a komuni-
kace – západní část“ část SO 101 – místní komu-
nikace v území pro budoucí výstavbu 5 rodinných 
domů, a s napojením nové komunikace budované 
na pozemku č. 608/145 na stávající místní komuni-
kaci na pozemku č. 1046 a č. 608/152 (ulice Hřbi-
tovní) v k.ú. Kněžmost. Dále rada obce souhlasí 
s uzavřením Plánovací smlouvy k objektu SO 101 
– místní komunikace a k objektu SO 404 – ve-
řejné osvětlení, které budou realizovány v rámci 
akce „Kněžmost, inženýrské sítě a komunikace 
– západní část“ mezi obcí Kněžmost a panem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (investor a stavebník), nar. 
xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
a ukládá starostovi tuto smlouvu uzavřít.

Rada obce Kněžmost schvaluje ceník pro půjčo-
vání techniky obcí s platností od 1. 1. 2015 takto:
traktor Zetor 7711 a Zetor proxima 90
za cenu: 600,- Kč + DPH / 1 hod. práce
výsuvný žebřík
použití do 6 hodin - cena za zapůjčení: 
75,- Kč / 1hod.
cena za odvoz: 100,- Kč / 15 min.
použití nad 6 hodin - cena za zapůjčení: 
100,- Kč / 1 hod.
cena za odvoz: 100,- Kč / 15 min.
malá míchačka 1 den
cena za zapůjčení: 75,- Kč
cena za odvoz: 100,- Kč / 15 min.
velká míchačka 1 den
cena za zapůjčení: 90,- Kč
cena za odvoz: 100,- Kč / 15 min. 

Rada obce Kněžmost schvaluje ceny vstupe-
nek pro bazén v sezóně 2015 takto:
Děti, studenti, důchodci, invalidé: jednodenní vstu-
penka 30,-Kč; permanentní vstupenka 300,- Kč.
Dospělí: jednodenní vstupenka 50,- Kč; perma-
nentní vstupenka 450,- Kč.
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1. výlet tuRistického 
kRoužku - RiegRovA 
steZkA 
Výlet se konal v sobotu 11. 10. 2014, a protože se nám do tu-
ristického kroužku přihlásilo hodně dětí z 1. stupně, tak jsme 
začali kratšími výlety. Tentokrát jsme se vypravili na Riegro-
vu stezku. Jeli jsme vlakem z Mnichova Hradiště do Semil. 
Z nádraží v Semilech jsme vyrazili po modré turistické značce 
směr Bítouchov, kde naučná stezka začíná. Je dlouhá 3,5 km 
a vede po pravém břehu řeky Jizery do Spálova. Na začát-

ku stezky nás uvítal skalnatý kaňon, kterým se projde po 77 m 
dlouhé visuté lávce umístěné 6 m nad řekou. Pak někteří nad-
šenci odbočili na návštěvu Böhmovy vyhlídky a ostatní zůstali 
na odpočívadle zvaném Pěšorest. Potom nás čekal 12m dlou-
hý skalní tunel a na závěr stezky jsme se zastavili u studánky 
Antala Staška z roku 1924, kde si děti natočily vodu do lahví 
na pití. Byla hodně studená. Na Spálově jsme však náš vý-
let ještě neukončili. Pokračovali jsme po pravém břehu Jizery 
do Železného Brodu. Cestou jsme si však udělali ještě jednu 
zastávku, a to na tábořišti Paraplíčko, kde měly děti přístup 
k vodě a mohly si nasbírat kameny, které si odnesly domů jako 
suvenýry z výletu.

2. výlet Z hRubé skály 
Do tuRnovA 
V sobotu 8. 11. 2014 jsme vyrazili do Českého ráje. Jeli jsme 
vlakem na Hrubou Skálu. Odtud pěšky do kopce a skrz „myší 
díru“ k zámku Hrubá Skála, kde jsme si zakoupili teplé lázeňské 

Akce ZáklADní 
školy

floRbAl cup 
v MlADé boleslAvi 
Ve čtvrtek 16. 10. 2014 se naši chlapci z 6. a 7. třídy 
zúčastnili okresního kola základních škol ve florba-
lu. Na tomto turnaji se ve čtvrtek ráno prezento-
valo 15 základních škol z celého okresu. V měst-
ské sportovní hale měli všichni florbalisté skvělé 
podmínky. Hřiště 40 × 20 m, mantinely, časomíra 
s ukazatelem stavu a rozhodčí. Naši školu repre-
zentovali: M. Kocman, V. Kašík, J. Lehečka, J. Ma-
děra, M. Beneš, O. Maršálek a P. Šolc. 

Ve čtvrtek 23. 10. 2014 se okresního kola zúčastnili 
naši chlapci z 8. a 9. třídy. Našim chlapcům byla 
nalosována tato družstva: 6. ZŠ Mladá Boleslav, 
5. ZŠ Mladá Boleslav a 1. ZŠ Benátky nad Jizerou. 
V prvním zápase s 6. ZŠ z Mladé Boleslavi jsme 
uhráli remízu 0:0 a to byl úspěch, protože tato ško-
la je zaměřena na florbal. V druhém zápase jsme 
dlouho drželi krok se soupeřem. Dokonce jsme po 
gólu Štěpána Bystřince vedli 1:0, ale bohužel v zá-
věru nás 5. ZŠ přehrála a zaslouženě vyhrála 2:1. 
Konečný výsledek s 1. ZŠ z Benátek nad Jizerou 
byl pro nás nejlepší. Vyhráli jsme 3:1 a ve skupině 
skončili na 3. místě, těsně za 5. ZŠ. Skupinu vy-
hrála 6. ZŠ a tím si zajistila postup do semifinále. 
Z turnaje ve florbalu máme radost. Ukázalo se, že 
naši chlapci dokážou držet krok i s těmi nejlepší-
mi. Děkujeme za reprezentaci školy našim žákům. 
Naši školu reprezentovali: Š. Bystřinec, M. Hetmer, 
M. Oudrnický, J. Prskavec, V. Kopal, M. Martinec, 
T. Erbert a D. Šimon. 

Mgr. Jiří Lehečka
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oplatky a první suvenýry. Potom jsme pokračovali přes Adamo-
vo lože, kde se natáčela pohádka o princi Bajajovi, k arbore-
tu Bukovina, kde jsme obdivovali spoustu zajímavých stromů 
(převážně ze Severní Ameriky). Moc se nám líbil liliovník tulipá-
nokvětý, a tak jsme si nasbírali spoustu jeho zajímavých a ba-
revných listů. Dále jsme navštívili vyhlídku Na Kapelu a U Lvíč-
ka, až jsme došli k Valdštejnu. Bohužel hrad jsme navštívit 
nemohli, neboť už je po turistické sezoně a hrad je zavřený. Tak 
snad někdy příště. Pak jsme ještě všichni vylezli na rozhlednu 
Hlavatice, odkud byl krásný výhled na celý Turnov, a potom už 
jsme sestoupili do města. Na závěr nás čekala slíbená sladká 
tečka - cukrárna, kde jsme si dali zmrzlinu a zákusky.
Počasí nám opět přálo, výlet se vydařil a za měsíc se budeme 
těšit na další výlet!

Mgr. Gabriela Hronová

hAlloween ve škole 
V pátek 31. 10. 2014 si žáci 8. třídy připravili program, který byl 
určen žákům 1.- 4. třídy. Osmáci se opravdu vytáhli, protože 
měli celou akci skvěle připravenou. Jejich masky ze záhrobí 
byly připraveny opravdu velmi pečlivě. Ve škole bylo celkem 7 
stanovišť, kde žáčci 1. stupně plnili ve skupinkách různé úko-
ly. Mimo dvou učeben, družiny, herny a tělocvičny bylo určitě 
nejvíce strašidelné stanoviště ve školním sklepě. Tam byla při-
pravena malá stezka odvahy. Tu mohly děti absolvovat, jen po-
kud samy chtěly. A že chtěly téměř všechny! V tělocvičně pak 

prolézaly strašidelný hrad, v učebnách vyráběly 
malované dýně z PET lahví, vybarvovaly, nebo vy-
slechly strašidelné povídky. Celé vyučování uteklo 
jako voda. Malí žáčci odcházeli ze školy se zážitky 
nevšedně prožitého dopoledne a osmáci byli velmi 
unaveni prezentací svých stanovišť. Ale prakticky 
hned padaly nápady, jak a co za rok vylepšit.  Paní 
ředitelka udělila žákům osmé třídy pochvalu za or-
ganizaci celé akce.

Mgr. Alena Brixí

návštěvA 
výZkuMného 
potRAvinářského 
ÚstAvu v pRAZe 

Dne 14. 10. 2014 jsme v rámci projektu Trian-
gl navštívili Výzkumný potravinářský ústav. Děti 
byly rozděleny do 3 skupin po 10. V těchto sku-
pinách navštěvovaly některá zajímavá oddělení. 
Úspěch mělo oddělení degustace a určitě i praco-
viště, kde se pod vysokým tlakem upravují nápoje 
pro prodloužení doby trvanlivosti.

Mgr. Jiří Lehečka

slAvnost 
slAbikáře 
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mili s důležitými informacemi ze života těchto živočichů (např. 
hadů, želv, varanů, leguánů), ale i aktivně se podíleli na péči 
o tato zvířata. Druhou částí exkurze byla komentovaná pro-
hlídka Ekozahrady, kde byli k vidění např. dravci, sovy, domácí 
zvířata, fretky aj. Celou návštěvu zpříjemnilo i posezení v nové 
cukrárně s dětským koutkem. 

Mgr. Aneta Šoltysová a Mgr. Květuše Bartoňová

eDukARt 
Ve čtvrtek 16. 10. 2014 jsme s žáky 9. třídy navštívili 
EdukArt (přehlídku středoškolských možností) v Mladé Bole-
slavi. Žáci měli možnost se seznámit se zástupci středních škol 
z regionu i okolí a získat potřebné informace o podmínkách při-
jetí a studiu na jednotlivých školách.

Mgr. Gabriela Hronová

inteRjAZ nA nAší škole 
Ve středu 26. 11. 2014 naši školu navštívila paní Hana Urbano-
vá, která pracuje na projektech Interjaz (jazyky na interaktiv-
ních tabulích) a Jasan (jazyky v souvislostech). Tyto projekty 

si kladou za cíl ukázat další možnosti práce s výukovým mate-
riálem a díky tomu usnadnit žákům studium cizího jazyka. My 
jsme si s ní domluvili ukázkové hodiny angličtiny a němčiny tak, 
aby si co nejvíce žáků mohlo vyzkoušet výuku cizích jazyků 
jinak. Nakonec tyto hodiny proběhly ve všech třídách od 5. do 
9. . Žákům se výuka líbila a budeme se těšit na další návštěvu. 

Mgr. Gabriela Hronová

návštěvA DRážďAn 
V sobotu 29. 11. 2014 jsem vyrazila s dětmi z 8. a 9. třídy na jed-
nodenní výlet do Drážďan. Po kratší procházce městem jsme 
se přesunuli do historického centra, kde jsme na vánočních 
trzích načerpali tu správnou předvánoční atmosféru. Všichni 
jsme si to moc užili.

Mgr. Květa Havlíková

Dne 27. 11. 2014 se konala v prvních třídách slav-
nost Slabikáře. V tento den měly děti za úkol za-
chránit zakletou princeznu ze Čtenářského králov-
ství. Děti musely prokázat čtenářské dovednosti, 
malovat, vypátrat jméno princezny a splnit sportov-
ní úkol. Za každý splněný úkol si vybarvily jeden 
klíč. Za odměnu jim princezna předala Slabikáře se 
záložkou a pozvala je na královskou hostinu. 
Veliké poděkování patří všem maminkám, které 
připravily pro děti občerstvení. 

Mgr. Aneta Šoltysová a Mgr. Květa Bartoňová

exkuRZe tříD 
1. A, 1. b Do 
fiRMy DetoA 
v AlbRechticích 
Dne 19. 11. 2014 navštívili žáci prvních tříd firmu 
Detoa v Albrechticích, která se zabývá výrobou 
dřevěných hraček s tradicí od roku 1908. Během 
exkurze se žáci seznámili s celým výrobním proce-

sem a prohlédli si muzeum hraček. V kreativní díl-
ně mohly děti popustit uzdu své fantazii a vyrobit si 
vlastní dřevěnou hračku. Na závěr si děti s velkou 
radostí zakoupily některý z výrobků v podnikové 
prodejně.

Mgr. Aneta Šoltysová a Mgr. Květuše Bartoňová

exkuRZe Do 
ekocentRA 
ZAhRADA v MlADé 
boleslAvi – 1. A, 1. b 
Žáci 1. A a 1. B navštívili 8. 10. 2014 Ekocentrum 
Zahrada v Mladé Boleslavi. Připraven byl pro ně 
výukový program Plazi, ve kterém se nejen sezná-
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náš výlet Do něMeckA 
V sobotu 29. 11. 2014 se 15-ti členná skupinka z 8. a 9. třídy 
s naší paní učitelkou vydala na vánoční trhy do německých 
Drážďan. V 6:13 jsme odjeli z Mnichova Hradiště do Turnova 
a dále pak do příhraničního města Žitava (Zittau), kde jsme 

přestoupili do dalšího vlaku směr Drážďany. Po příjezdu do 
Drážďan jsme se vydali na hlavní trhy, které se konaly na vel-
kém náměstí. Během cesty jsme narazili na 2 menší „předtr-
hy“, které jsme si také prošli a asi ve 12:00 jsme dorazili na 
Altmarkt. 
Zde nám paní učitelka dala rozchod cca na 2,5 hodiny, během 
kterého jsme si stačili projít celé trhy s nespočetně mnoha stán-
ky, nedaleký obchodní dům a hlavně si koupit Nutellu. Dovoluji 
si říct, že to byl hlavní záměr tohoto celodenního výletu. Místní 
specialitou byl půl metru dlouhý párek, který byl napůl přeložen 
v bagetě. Byl výborný. Sice stál 4 eura, což je na takový párek 
v rohlíku docela hodně v převodu na naše peníze, ale co už za 
to, že jsem si to dal, litovat nikdy nebudu. 
Samotné trhy byly velké, ale místa na ně bylo podle mého ná-
zoru málo. To byla jediná věc, která se mi nelíbila. Pokud jste 
si šli procházet stánky s různými věcmi, museli jste také počítat 
s tím, že se budete prodírat mezi hromadou lidí, kteří tam byli 
se stejným záměrem. Ale jinak musím říct, že tento výlet se 
vyvedl. Takže i přes určité drobné nedostatky jsme vlastně byli 
rádi, že máme svoji Nutellu. Každý koupil mimo jiné i dárky pro 
své blízké na památku z Německa. Ve 14:15 jsme se vydali 
zpět z trhů na hlavní nádraží, kde jsme asi 20 minut počkali 
na vlak, který nás měl odvézt zpátky domů. Za uplynulých 20 
minut jsme si prošli hlavní nádraží, dokoupili si zásoby na cestu 
a šli k vlaku. 
Do vlaku jsme nastoupili a byl úplně prázdný. Takto se nám po-
štěstilo ve všech vlacích. Všechny přestupy jsme zvládli a zpát-
ky do Mnichova Hradiště jsme dorazili zhruba v 19:00. Tam 
jsme počkali na svoje odvozy a mířili jsme po dlouhém dnu, 
s batohem plným jídla, dalších sladkostí a hlavně Nutellou a její 
společnou fotkou, konečně domů.

Michal Hetmer (9. třída)

techMAniA 
Dne 30. 10. 2014 se v rámci školní výuky na ZŠ 
Kněžmost uskutečnila exkurze do daleké Plzně 
do vědeckého a technického centra Techmanie. 
Na exkurzi vyrazili žáci 7. - 9. třídy. Výhodou bylo 
naše zapojení do projektu Triangl, díky kterému 
jsme cestu měli zcela zdarma.  Areál Techmanie 
se nachází na téměř 30 000 m2 a jeho součástí je 
kromě prvního 3D Planetária v ČR také hlavní ex-
poziční hala. Tato hala nabízí stálé i putovní expo-
zice, jejichž doménou je interaktivnost a názornost. 
Fyzika, chemie, matematika, astronomie či biologie 
jsou též častými tématy populárně-vzdělávacích 
show či workshopů. Žáci mimo hlavní expoziční 
halu a Planetária také navštívili science show s ná-
zvem ,,Cesta do vesmíru“ a ,,Parní stroj“. Techma-
nia nám nabídla prvotřídní zázemí k prohloubení 
přírodovědných oborů.

Mgr. Zdeněk Chlup

vánoční jARMARk 
Ve čtvrtek 4. 12. 2014 jsme v hale školy uspořádali 
vánoční jarmark. Zájem ze strany dětí a rodičů byl 
velký. Pochutiny, nápoje a vánoční výrobky byly 
ozdobou čtvrtečního odpoledne ve škole. Fotogra-
fie z jarmarku si můžete prohlédnout ve fotogalerii 
na našich webových stránkách.

Mgr. Jiří Lehečka

Akce MAteřské 
školy

jAk si užíváMe 
přeDvánoční čAs 
v MAteřské škole 
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poDěkování 
Vážení rodiče, kolegové, milí žáci a žákyně a všichni příznivci 
a partneři naší školy,
končí rok 2014, který byl pro naši školu ve znamení řady úspě-
chů a zdařilých akcí. Namátkou bych ráda zmínila školní ples, 
který v naší spolupráci pořádá Sdružení rodičů a přátel školy, 
tradiční Vánoční jarmark, vystoupení našich žáků na akcích 
pořádaných obcí Kněžmost, velmi dobrou spolupráci s obecní 
knihovnou (např. pasování prvňáčků na čtenáře panem staros-
tou), úspěchy našich žáků v soutěžích. Za zmínku určitě sto-
jí vítězství tehdy 7. třídy, v okresním kole ekologické soutěže 
„Z čeho je můj život?“ v kategorii kolektivů a Dušana Stejska-
la ze stejné třídy v kategorii jednotlivců, 1. místo našeho týmu 
v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů a jejich 
4. místo v kole krajském, v tomto kole byla nejúspěšnější dív-
kou Tereza Svobodová. Fotbalový tým obsadil 3. místo v okr-
skovém kole McDonald ś Cupu. Viktor Pospíšil vyhrál okresní 
kolo Matematické olympiády, Tomáš Kůrka byl nejlepší v okre-
se v Matematickém klokanovi, kategorie Cvrček.
Moje poděkování patří našemu zřizovateli za pomoc a podporu 
nejen finanční, ale hlavně za výbornou komunikaci, Sdružení 
rodičů a přátel školy, jejichž zástupci se velkou měrou podílejí 
na akcích pořádaných pro žáky (např. doprava na exkurze, ly-
žařský výcvikový kurz, odměny na konci školního roku), všem 
rodičům, kteří jsou ochotni komunikovat s námi a podílet se 
podle svých možností na zabezpečení co nejlepších podmínek 
při vzdělávání svých dětí. Velké poděkování patří pracovní četě 
obce Kněžmost vedené panem Liborem Novým za pomoc při 
údržbě budovy základní i mateřské školy a jejího okolí, za rych-
lé řešení našich technických problémů. 
A především chci poděkovat svým kolegům, zaměstnancům 
školy i žákům za jejich celoroční práci.

Přeji vám všem klidné prožití Vánoc, 
dětem o den delší prázdniny 

(vyučování na naší škole začne v úterý 6. ledna 2015) 
a v roce 2015 hodně zdraví, štěstí, lásky 

a co nejvíc splněných přání.

Mgr. Michaela Černá
ředitelka školy

Už koncem listopadu jsme začali s dětmi vyrábět 
dárečky a vánoční přáníčka pro rodiče a zkoušet 
program na vystoupení u stromečku na náměstí 
a na besídku.  Některé třídy pojaly besídku čertov-
sky, jiné mají provázané téma od Svatého Marti-
na přes dramatizaci pohádky o zvířátkách v zimě 
až po zlaté prase. Děti zde mohou rozvinout svůj 
recitační, pěvecký, pohybový a dramatický talent 
a uplatnit šikovnost a kreativitu při vyrábění. Kro-
mě tvůrčí práce máme i různé programy – ve čtvr-
tek 4. 12. 2014 jsme si užili krásné divadelní před-
stavení ,,Vepřík a kůzle slaví Vánoce“, kde se děti 
vtipnou formou seznámily s vánočními tradicemi, 
zazpívaly si koledy a písně a prožily spolu s vepří-
kem a kůzletem radost z vánoční nadílky. V pátek 
5. 12. 2014 k nám přišli na návštěvu Mikuláš, čerti 
a andělé (děti ze základní školy), přinesli nadílku 
pro hodné děti a ty jim na oplátku zazpívaly nebo 
zarecitovaly o zimě a Vánocích. Největší přípra-
vy jsou ale na besídky pro rodiče a nejen pro ně, 
tradičně k nám chodí i sourozenci dětí a babičky 
a dědečkové, židličky jsou obsazené do poslední-
ho místa. A my poctivě trénujeme, tak nám držte 
palce, ať se nám besídky povedou. Ježíšek chodí 
ve školce dříve než 24. 12. 2014, copak nám le-
tos přinese? Většina učitelek má své vlastní děti už 
velké, ale my prožíváme radost z dárků rok co rok 
s našimi malými dětmi ve školce. 
A co ještě?  Posledním programem v letošním roce 
bude výlet pro nejstarší děti do Bělé pod Bezdě-
zem na výstavu betlémů. To děti ještě nevědí. 
Krásné Vánoce všem přejí děti a učitelky. 

Květa Kobrlová
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knihovnA DostAlA 
vánoční náDech 
Čas utíká, zastavit se nedá a brzy se budeme ohlížet 
za rokem uplynulým. Připomeňme si , co všech-
no se v knihovně událo.

- Již tradičně největší ohlas mělo scénické čtení:  
Příběh 9:54, Inferno a Faktor Merde.

- Proběhly dva semestry Virtuální univerzity, počítačový kurz, 
kurz vyhledávání rodokmenu, přednáška o esenciálních ole-
jích a historii Českého ráje. V závěru školního roku proběhlo 
„Pasování  žáčků 1. třídy“ na čtenáře a ukončili jsme také 
celoroční projekt pro děti „ Krysáci“.

- V tomto roce bylo registrováno 325 čtenářů.

- Celkem jsme do 2. prosince 2014 půjčili 11 
122 knih.

- Periodik bylo půjčeno 1 543. 

- Nejvíce je půjčována beletrie jak pro dospě-
lé, tak pro děti.

- Díky programu rezervace dokumentu si čtenáři zarezervovali 
66 knih. 

- Do 2. prosince 2014 bylo zakoupeno 494 nových knih, z toho 
297 pro dospělé čtenáře.

- V letošním roce jste mohli na webových stránkách knihovny 
v rubrice „Píšeme o Vás“ zaregistrovat několik článků, které 
jsme prezentovali v časopise Bulletin 9/3 2014.

- Knihovna založila Klub seniorů, platnost průkazu a využívání 
výhod je podmíněna registrací v knihovně (1 rok / 50 Kč,-).

- Mladší čtenáři mají registraci zdarma až do ukončení prvního 
školního roku s následností kalendářního roku.

Jak vidíte v číslech, které jsme zmínili 
knihovna “šlape“. Vážíme si zájmu čtenářů, 
a proto se snažíme, podle možností, knižní 
fond stále obnovovat. Ale nejen fond, dbáme 
také na motivaci ke čtení dětských čtenářů 
a na kulturní a vzdělávací pestrost programu 
knihovny.

nové zřejmě v letošním roce poslední knižní přírůstky

Kinney Jeff   Deník malého poseroutky - Fakt smůla 

Fielding Helen   Bridget Jonesová: láskou šílená 

Pötzsch Oliver   Případ Ludvík 

Lorentz Iny   Dcery hříchu 5. 

Harrison Lissi   Dívčí parta. Zkouška z líbání 

Cockey Tim  Vražda prvního stupně 

Pospíšilová Jarmila  Šaty z duhy 

Valoušek Chrudoš  Chrudošův zvěřinec 

Brezina Thomas  Čtyři kamarádi v akci: 

 Poklad posledního draka

Lowell Sophia Glee. Prázdniny na spadnutí 

Lowell Sophia Glee. Studentská výměna 

Mazetti Katarína  Chlápek od vedlejšího hrobu 

Obermannová Irena  První věci 

Obermannová Irena Ženské pohyby 

Šváb David  Jan Koller 

Kovářů Dagmar Bezlepková 

 a bezmléčná dieta 

Läckberg Camilla  Elsyino tajemství 

Boudová Nela  Eliška a Korálníčci 

Drijverová Martina  Domov pro Marťany 

Karafiát Jan  Broučci 

Vanier Nicolas  Bella a Sebastián 

Erne, Andrea  Kombajny, traktory 

 a nakladače 

Peyo  Šmoulové a Krákula. 

 Trochu jiný Šmoula 

Řezáčová Helena  Vzhůru do Afriky! 

Hrubín František  Paleček 

Dvořáková Petra  Julie mezi slovy 

Spyriová Johanna Heidi, děvčátko z hor 

Schmill Claude  Převlečené krabičky 

 od zápalek 

Holcová Milena  Přezrálé broskve 

Roberts Nora  Rodina Stanislaských.  
 Manželská repríza 

Polách Antonín  Ať zemře král 

Polách Antonín  Cti otce svého, 

 ale miluj ženu svou 

Holcová Milena  Věčný striptýz 

Holcová Milena  Lidi aneb Duch národa 

 je nejlépe cítit 

 v přeplněném autobuse

Holcová Milena  Lidi, aneb, Většina národů  
 má za to, že je úplně jiná  
 než většina národů

Holcová Milena  Lidi, aneb, Cestování 

 je série omylů, ale jeden 

 je zajímavější než druhý

Bešťáková Eva  Bára a Flíček mají prázdniny 

Barsotti Renzo  Zvířata kolem nás 

Taylor Patrick  Doktore, to je ale kotrmelec! 7. 
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Nástup do bazénu, převléknout do plavek a hup do vody. Paní 
cvičitelka se s námi nemazlí a jeden cvik střídá druhý. Posilová-
ní, poskoky i protahování, vše zvládáme s přehledem. Odjíždí-
me domů příjemně unaveny a cestou se domlouváme na další 
termín plavání.
Za měsíc 24. 11. 2014 vyrážíme znovu. Kávička, popovídání 
a honem do bazénu. Zase jsme si pěkně protáhly těla, paní 
cvičitelka nás opět nešetřila. Na závěr jsme si pěkně relaxačně 
zaplavaly při intimním osvětlení bazénu.
Těšíme se na příští plavání a chystáme ještě i další aktivity. 
Například: cvičení na míčích nebo chůzi s hůlkami. O všech 
akcích vás budeme informovat SMS  zprávou přes informační 
kanál obce Kněžmost.

Lada Charvátová a Ivana Cenefelsová

viRtuální univeRZitA 
třetího věku 
11. prosince 2014 proběhla poslední přednáška VU3V. 
V tomto zimním semestru jsme se věnovali cyklu předná-
šek o raně renesančním umění v Itálii, především umění 
spojenému s Florencií. Přednášky byly nesmírně zajímavé 
a jedním slovem úžasné díky přednášejícímu Mgr. Pavlíčko-
vi, který nám tuto dobu, umělce a jejich díla velmi pěknou 
formou přiblížil. 
Setkávání s děvčaty, tedy studentkami, bylo pro mne vždy pří-
jemným pohlazením a věřím, že i pro ně. Těším se na setkávání 
příští, a to od února s cyklem přednášek, které budou sledovat 
architekturu v době baroka i v českých zemích, a tak budeme 
moci společně některou architektonicky zajímavou stavbu na-
vštívit. Máte-li chuť, přidejte se k nám a věřte, že to není ztra-
cené odpoledne. 

Hana Bejrová

Příjemnou vánoční atmosféru 
Vám přejí zaměstnanci knihovny.

Ivana Cenefelsová a Hana Bejrová

Taylor Patrick  Doktore, teď to chce klid! 2. 

Štorkán Karel  Meč magistra medicíny 

Small Bertrice  Bianca 

Blechová, Zdenka Jak lépe porozumět sobě  
 a dětem 

Kuťák Jaroslav  Smrt zpívající ryby 

Small Bertrice Drahoušek Jasmína 

Bauer Jan  Zachraňte krále 

Kiedroňová  Eva  Rozvíjej se, děťátko-- 

Jansa Pavel Malér pana Mahlera 

Brožková - Marková 

Hana  Já, vesnická učitelka 

Fišerová Ilona  Na orlích křídlech 

Urbaníková Eva  Vztahová níže 

Holcová Milena  Láska v moll 

Vondruška Vlastimil  Ještě že nejsem kat. 

 Gaudeamus konšelé. 

Östlundh Hakan,  Zápach odlivu 

Clarke Stephen,  Faktor Merde 

Jechová  Šárka  Pohádky k povídání 

provozní doba mezi vánočními svátky: 
od 22. 12. 2014 do 31. 12. 2014 

bude knihovna uzavřena.

plAveMe s klubeM 
senioRŮ  
jednou z novinek klubu je cvičení ve voDě 
(hydrokinezioterapie)

Jít si zacvičit do bazénu se stává stále rozšířeněj-
ším zvykem. Důvod je jednoduchý: cvičení ve vodě 
má jednoznačně pozitivní vliv na lidské zdraví, na-
víc není vyčerpávající a efekt se dostavuje poměr-
ně brzy.                                                                      
První plavání se uskutečnilo 20. 10. 2014 v Turno-
vě.  Před začátkem hodiny nesmí chybět kávička 
v restauraci Maškovka, ta se nejspíše stane naším 
rituálem. Stmelování kolektivu nedělá našim seni-
orkám žádný problém. 

Až zazvoní zvoneček,
rozsvítí se stromeček,
malý dárek rozbalte si

a na všechny vzpomeňte si.
Pak vykročte rovným krokem
za tím krásným novým rokem!
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vii. Ročník jeZDeckých 
heR v jo kněžMost 
Dne 18. 10. 2014, v krásnou a teplou podzimní sobotu, probě-
hl VII. ročník Jezdeckých her v Jezdeckém oddíle Kněžmost. 
Počasí bylo skorem letní, v poledním čase jsme chodili v trič-
kách, hřálo sluníčko a jízdárna rychle vysychala po uplynulých 
deštivých dnech.  Program byl připraven v podobě soutěží pro 
děti od nejútlejšího věku až po starší a pokročilé jezdce, slo-
žen ze šesti sportovních disciplín, pěti soutěží v překážkové 
dráze různé obtížnosti a jedné soutěže v parkurovém skákání. 
Program byl i letos připraven pro širší veřejnost, přátele a mi-
lovníky koní, v podobě vožení dětí na koních a bohatého ob-
čerstvení pro všechny příchozí. Nechyběla ani velmi divácky 

oblíbená soutěž tatínků se svými ratolestmi na zádech. V této 
soutěži opět vyhrál pan Marek Černý, tentokrát s malou Anič-
kou, která byla ve svých 17 měsících nejmladší účastnicí spor-
tovního odpoledne. 
Soutěže pro malé děti do 10 let zajišťovaly naše tři pony klisny 
Calypso, Rozárka a letos už i Ronja, která teprve sbírá zkuše-
nosti při práci s dětmi. Moc se jí nechtělo běhat, ale soutěže 
zvládla a příští rok již bude větším profíkem. 

A nyní podrobněji k jednotlivým soutěžím: První 
soutěž, překážkovou dráhu pro nejmenší děti sklá-
dající se z vlnovky, přenášení medvěda, házení 
míčků, podjetí překážky a průchodu úzkou uličkou, 
kde si děti trhaly přivázané bonbóny. Vyhrál Ra-
dim Svoboda, druhá byla Nela Pánková a třetí Nela 
Uhrová. Druhou soutěž s totožnými překážkami jen 
děti s poníky nepodjížděly překážku, ale překračo-
valy a v závěru soutěže před projetím cíle musely 
udělat na hřbetě svých poníků kolotoč. Soutěž byla 
určená starším dětem do 10 let. Vyhrál Radek Hou-
sa, na druhém místě Kristýna Vacková a na třetím 
místě Tereza Volfová. Třetí soutěží byla překážko-
vá dráha pro děti do 10 let s koněm na ruce, kde 
měly děti za úkol provést koně překážkovou dra-
hou stejnou jako v předchozí soutěži. Vítězkou se 
stala Eliška Černá, druhá byla Kristýna Vacková, 
třetí Radek Housa. Zbytek sportovního odpoledne 

zaplnily tři soutěže pro děti nad 10 let a pokročilejší 
jezdce. Překážková dráha s koněm na ruce, oboha-
cená o průchod brankou, uličkou do L a otočením 
v klíčové dírce, v níž zvítězila Tereza Hrubošová, 
druhá byla Žaneta Cenefelsová, třetí Jana Reslo-
vá. Poté následovala překážková dráha s koněm 
v sedle, která měla podobný kurz jako předchozí 
soutěž, lišila se pouze tím, že jezdci neprocházeli 
brankou. Zvítězila v ní Veronika Nedomová, druhá 
byla Markéta Škodová, třetí Tereza Reslová. Spor-
tovní odpoledne uzavřelo parkurové skákání do 
1 metru, ve kterém zvítězila Soňa Bobková, druhá 
Markéta Škodová a třetí Veronika Nedomová. 
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Na závěr musím složit hold výbornému občerst-
vení, kterému perfektně šéfovaly již tradičně paní 
Drahomíra Černá a Lenka Škodová. Mnohým ná-
vštěvníkům zpříjemnilo podívanou na sportovní 
výkony popíjení teplé dolské medoviny, svařeného 
vína či teplého jablkového džusu se skořicí. K jídlu 
byl výborný medovník, domácí guláš nebo párek 
v rohlíku. Ráda bych také poděkovala obci Kněž-
most za finanční podporu na ceny pro děti. Děkuje-
me také paní Elišce Josifové za stánek s prodejem 
perníkových koníků a ručně vyrobeného mýdla, 
který byl dalším milým zpestřením sportovního dne 
v Jezdeckém oddíle Kněžmost. V neposlední řadě 
patří poděkování i našemu místnímu hasičskému 
sboru za opětovné ochotné zapůjčení párkovače, 
lavic a stolů.
Sedmý ročník Jezdeckých her se vydařil za krás-
ného podzimního počasí, v příjemné sportovní at-
mosféře a příští rok se jistě v JO Kněžmost sejde-
me u osmého ročníku. 
V závěru svého příspěvku bych chtěla informovat 
o dokončení letošního projektu na zavlažování jíz-
dárny a nákupu vybavení pro činnost spolku.

Petra Černá Rynešová
 Jezdecký oddíl Kněžmost 

sokolové uklíZeli 
spoRtoviště 
V neděli 30. listopadu jsme se sešli na tradiční pod-
zimní sokolské brigádě. Už před desátou hodinou 
se k sokolovně sjížděli a scházeli brigádníci, do-
spělí i děti s kolečky a nářadím. V okolí sportovišť 
bylo třeba shrabat listí a posbírat spadané větve, 
došlo i na sekání trávy okolo kurtů. Samotné te-
nisové kurty se také dočkaly úklidu a zazimování. 
Důležitý byl úklid listí z plochých střech a okapů 
okolo sokolovny. Jako obvykle jsme si vzali do pa-
rády i chodníky a okraj silnice zanesené plevelem 
a blátem.
Teď už stačí jen ostříhat keře před budovou 
sokolovny a nejen podzimní, ale i předvánoční 
úklid můžeme označit za zdařilý. Účast byla již 
tradičně slušná a celá brigáda nám nezabrala 
ani 2 hodiny. Děkujeme všem zúčastněným dob-
rovolníkům, že si udělali i v chladném nedělním 
dopoledni čas a přišli pomoct. Děláme to přece 
pro sebe. Věřím, že i na jaře se sejdeme v hoj-
ném počtu na brigádách při přípravě sportovišť 
na novou sezonu.
Sportu zdar a krásné Vánoce, v novém roce 2015 
pak pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů 
přeje

Vít Pospíšil
Sokol Kněžmost

skAuti
položení kytice 
Dne 28. 11. 2014 se celý náš oddíl sešel v devět hodin v klubov-
ně. Po pár zkouškách, jak máme správně stát u pomníku, jsme 
se rozdělili do dvojic a zavedli první dvojici k pomníku. V deset 
hodin přišel pan starosta, který pronesl proslov a uctil památku 
padlých věncem. V deset hodin jsme odvedli poslední stráž do 
klubovny a tím celá tato pietní akce skončila. 

Chip

RoveRská výpRAvA 
V brzkých ranních hodinách jsme se sešli v sobotu před klu-
bovnou a vyrazili auty směrem do Jetřichovic, kde jsme měli 
pronajatou chatu. Po příjezdu jsme se hned vydali už po svých 

na první pěší túru v národním parku Česko-saského Švýcar-
ska. Výlet byl velmi fyzicky náročný a vylezli jsme na mnoho 
skalních vrchů. Druhý den jsme šli z Hřenska k Prašné bráně 
a cestou nazpátek jsme jeli na lodičkách v Edmundové sou-
těsce. Naše první roverská výprava se velmi povedla a už se 
těšíme, kam pojedeme příště.

Kocman

cyklisté Ze solce 
uZAvřeli cyklistickou 
seZónu 
Ještě než se něco uzavře, skončí, musí nejprve něco začít a ne 
jinak tomu bylo v případě letošní cyklistické sezóny v Solci.
Nežli stačila loňská sezóna skončit, tak začala ta nová 2014 
a velkou měrou tomu napomohla neobvykle teplá zima beze 
sněhu a ledu. Jen co se odjely poslední kilometry o Silvestru 
2013, tak hned se Nový rok přivítal prvními novými kilometry 
vyjížďkou v Mladé Boleslavi.
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Teplé počasí naskýtalo sem tam si o nějakém víkendu na kole 
vyjet a nebo pokoušet cestu do zaměstnání. To si ale mohli do-
volit jen ti nejzdatnější a nejvytrvalejší. A tak s příchodem jara 
přibývala slušná porce prvních kilometrů.
Ty byly určitě potřebné, neboť se blížily první dva jarní závody 
Authoru, 50 Český ráj a Bezděz, kterých se někteří jedinci zú-
častnili. Třetím závodem byl seriál „Kolo pro život“ pořádaný 
v Mladé Boleslavi.
Hlavním tahákem cyklistické sezóny je ale letní cyklovýlet i pro 
příchozí, kde je zatím již letitou snahou navštěvovat dosažitel-
né rozhledny a vrcholy v širokém okolí. A ne jinak tomu bylo 
o letošním červenci, kdy jsme ve dvanáctičlenném pelotonu 
navštívili zříceninu hradu Kumburk nedaleko Jičína. Zažili jsme 
pěkný, slunný výlet s ujetými 84 kilometry.

Naší snahou je nabídnout výlety i pro naše kamarády a zná-
mé ze širokého okolí a účastí hostů jsme velice rádi za jejich 
podporu. Naopak jsou velmi rádi, že se můžou zúčastnit pěkné 
akce a líbí se jim to. Letošní cyklovýlet byl již 8. v řadě.
V září byl na řadě další závod pro všestranné cyklisty a to triat-
lon v Branžeži a v měsíci říjnu závod MTB horských kol v Jizer-
ských horách - Bedřichově. V obou závodech pokouší štěstí, již 
několik let jeden náš zástupce z cyklotýmu.
Máme i co dohánět a to v případě dětí! Ty zatím odjely pouze 
jeden pro ně pořádaný poznávací cyklovýlet s kvízem a již dva 
roky se nám nedaří opět pro ně něco připravit.
Druhým a důstojným tahákem je připravit zakončení cyklistické 
sezóny pod názvem „Poslední šlápnutí“, které se koná zpravi-
dla koncem října a uskutečnilo se již letos popáté. Snahou je 
připravit zajímavou, atraktivní trasu po Českém ráji. Trasy zpra-
vidla sestavují dva lidé, jeden vymyslí letní cyklovýlet a druhý 
zmiňovaný závěr sezóny včetně plánků tras, pozvánek a vede-
ní průběhu cyklovýletů.
V letošním roce jsme uzavřeli hlavní cyklistickou sezónu za 
účasti tří domácích účastníků a čtyř hostů. Poslední šlápnutí 
bylo letos tak trochu výjimečné, bylo plné zvratů a neplánova-
ných skutečností, ale nakonec se úspěšně dosáhlo cíle připra-
vené trasy. Cyklistickou sezónu 2014 jsme tak zakončili s přija-
telnými 54 kilometry.
Ani o pády na kole letos nebyla nouze! Cyklisté se poroučeli 
k zemi asi celkem pětkrát, z toho dva mohli mít horší následky. 
Nakonec vše dobře dopadlo, než zprvu vypadalo. A tak může-

me ve zdraví očekávat blížící se Vánoce a konec 
roku 2014. Do závěru letošního roku zbývají dvě, tři 
cyklistické akce, včetně posledního kilometru o Sil-
vestru 2014, bude-li nám přát počasí. Ale to už je 
na každém z nás!
Solecký cyklotým při SDH Solec-Malobratřice tou-
to cestou přeje všem svým kamarádům cyklistům 
a všem podporovatelům cyklistiky, krásné prožití 
Vánoc a pevné zdraví do nových kilometrů na kole 
v novém roce 2015.

Luboš Koprnický
Solecký cyklotým

tRADiční Akce 
v solci pokRAčují 
Máme za sebou poslední dny roku 2014 a tak vám 
ráda představím, jak jsme je prožili v Solci. Aby se 
mohlo cokoli dít, musí se vždy přiložit nejedna ruka 
k dílu.  Koncem listopadu proběhl úklid spadaného 
listí, následně se usadil a ozdobil vánoční strom na 
návsi. Pak už nic nebránilo zahájit adventní čas, 
letos jsme začali již v sobotu 29. 11. 2014 adventní 

zábavou v hasičárně, kdy k tanci a poslechu zahrál 
Petr Jurišica. V neděli 30. 11. 2014, kdy většina za-
pálila první svíčku na adventním věnci, chystalo se 
pomalu rozsvícení stromku. A povedlo se. Pro ná-

Adventní zábava, foto Luboš Koprnický

Rozsvícení stromu na solecké návsi
foto Luboš Koprnický
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hody. V neposlední řadě se pomalu chystá druhý ročník sou-
sedského plesu, který opět proběhne v penzionu Slunečno na 
Kamenici, a to 14. 2. 2015.
Všem ze spolku Solínek a SDH Solec a Malobratřice děkuji 
za spolupráci, bez vás by to nemohlo takto běžet. Všem přeji 
klidné svátky a hodně zdraví v roce 2015.

Jitka Bartošová
předsedkyně osadního výboru Solec, Soleček a Malobratřice

sDh 
solec-MAlobRAtřice 
v Roce 2014 
Dobrovolní hasiči ze Solce, Solečku a Malobratřic mají ve 
svém sboru 36 členů a během následujících řádků vás sezná-
mí s nejdůležitějšími činnostmi za rok 2014, které proběhly se 
spoluprací občanského sdružení Solínek.  
V únoru se nám podařilo uspořádat Sousedský ples v penzió-
nu Slunečno na Kamenici a po dlouhých letech tak navázat na 
tradici soleckých plesů. Díky bohaté tombole, výborné zábavě 
a dobré organizaci, byl ples dle jednotlivých návštěvníků hod-
nocen velice kladně, proto věříme, že jsme založili novou tradici 
v podobě tohoto plesu.
Jaro jsme zahájili rozbouráním polorozpadlé staré kůlny na 
dřevo. Tu nahradila stavební buňka, kterou jsme během roku 
postupně opravovali. Nyní slouží jako sklad nářadí, stolů, židlí 
a jiného vybavení, jenž se nevejde do garáže, která v minulých 
letech zčásti ustoupila místní knihovně. V dubnu jsme pro po-
bavení dětí uspořádali malý maškarní karneval a pro dospělé 
pomlázkovou zábavu.         
Začátek května byl ve znamení 6. Solecké Motoriády (sraz mo-
torových vozidel od mopedů po traktory), které se zúčastnilo 
37 různých samohybů a téměř 300 diváků. Opět jsme mohli 
sledovat spanilou jízdu strojů, které pak bojovaly o nejzajíma-
vější stroj. Místní kuchařky zápolily o nejchutnější zavařenou 
okurku a všichni přítomní mohli zasáhnout do dovednostní 

vštěvníky bylo připraveno, jako každý rok, občers-
tvení v podobě teplého džusu, svařáku, vánočky, 
perníčků a piva. Příjemnou atmosféru dokreslovaly 
známé písničky v podání Crkot Bandu. 
Rok se s rokem sešel a šestý den v prosinci dorazi-
li na soleckou náves čerti s Mikulášem a andělem. 
Opět přijeli na voze taženým koněm. Mikuláš při-
vezl truhlu na dopisy pro Ježíška, takže děti moh-
ly poprvé poslat po Mikulášovi svá přání. Nadílka 
probíhala v amfiteátru a atmosféra byla výborná, 
jen ten sníh nám chyběl. 

Nesmím zapomenout na další nadílku, která je 
každoročně připravena pro naše dříve narozené. 
Mikuláš přišel pouze s jedním čertem a všem mu-
sel tuto situaci objasnit. Andělka s druhým čertem 
dorazila se zpožděním, museli se nejdřív posta-
rat o své potomky, které nakonec přivedli ukázat. 
Všichni návštěvníci od této družiny obdrželi spe-
ciální nadílku. Atmosféra v hasičárně byla neza-
pomenutelná, zpívali se známé písničky v podání 
Václava a Václava Hašlarových. Také došlo i na 
tanec s čerty.

A co nás ještě čeká? Již šesté zpívání v soleckém 
kostele, které proběhne 26. 12. od 17.00 hodin, kde 
například vystoupí děti z mateřské školy Obruby či 
šansonová zpěvačka Renata Drössler.  Silvestrov-
ský výšlap na kráter Baba a novoroční zabíjačkové 

Mikulášská nadílka pro děti, foto Luboš Koprnický

Mikulášská nadílka pro dříve narozené
foto Jana Koprnická
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soutěže solecký Trojboj. Poté již nastaly tréninky na hasičskou 
soutěž konanou v Suhrovicích. Stejně jako před rokem se nám 
podařilo dát dohromady tři družstva a mít zastoupení v každé 
kategorii. Děti opět nezklamaly a vybojovaly krásné 2. místo 
a zkompletovaly tak všechna umístění na stupních vítězů za 
poslední tři roky. Ženy se předvedly parádním výkonem v obou 
útocích a podařilo se jim zaslouženě zvítězit. Určitě překvapily 
všechny přihlížející a jistě i samy sebe.  Bohužel již při útoku 
žen došlo k závadě na stříkačce a motor pracoval na omezený 
výkon, který se nejvíce podepsal při útoku mužů. Následné za-
půjčení stroje na druhý útok od místních Suhrovic a naděje na 
vylepšení 14. místa zhasla po drobné chybě strojníka. Pevně 
věříme, že se nám příště smůla vyhne a své umístění v katego-
rii mužů vylepšíme. 
V červnu proběhl na solecké návsi další ročník Dětského dne, 
tentokrát pod názvem Letem světem. Na zajímavou stezku pl-
nou překvapení vyrazilo 230 dětí, které v cíli obdržely hodnot-
ný dárek, občerstvení a nějakou tu sladkost. Připraveny byly 
atrakce v podobě nafukovacího domečku, parníku a horole-
zecké stěny. Děti si mohly zahrát golf, vyzkoušet si namíchat 
drink nebo si nechat pomalovat obličej. Na parketu bylo možné 
zhlédnout ukázky tanců a vystoupení tanečnice u tyče. Vese-
lé scénky s sebou přivezli dva klauni na cestě kolem světa. 
Své vystoupení předvedla nadějná mladá kapela Crkot Band 
ze Solce. Večerní zábavu pak pro dospělé obstarala kapela 
Víkend rock. Prázdniny jsme si zpestřili cyklistickým výletem 
na zříceninu hradu Kumburk, kterého se zúčastnilo 12 cyklistů 
a cestou tam i zpět ujeli 84 km.  Závěr léta jsme zakončili tradič-
ní stezkou odvahy pro děti a večerním grilováním za hasičskou 
zbrojnicí. 
V období září a října proběhlo šest brigád na zpracování dřeva, 
které pocházelo ze solecké rekultivace a nyní bude sloužit ně-
kolik let na vytápění hasičské zbrojnice. Adventní čas jsme si 
zpříjemnili zábavou v hasičské zbrojnici a rozsvěcením vánoč-
ního stromu. Závěr roku už tradičně obstará vánoční zpívání 
v soleckém kostele a Silvestr v hasičské zbrojnici.       
Závěrem bych chtěl poděkovat našim členům a všem, kteří nás 
podporovali v roce 2014. Zároveň přeji lidem klidné prožití svát-
ků vánočních a do nového roku 2015 jen vše dobré.
více informací a fotek najdete na webu: www.sdh-solec.
websnadno.cz

Leoš Erbert
SDH Solec-Malobratřice

poDZiMní výlet 
Do hřenskA 
Skončilo léto a nastal čas, kdy je možné si vychutnat procház-
ku podzimní přírodou. Takovou procházku za krásami podzimu 
jsme se rozhodli uskutečnit 4. října 2014, kdy byl naplánován 
výlet do Hřenska. 
Už ráno svědčilo o tom, že nás bude doprovázet hezké počasí 
po celý den, což si určitě každý přál. Odjezd byl v 8.00 ho-
din ze Suhrovic a během cesty nám naši organizátoři přiblížili 
program dne a navrhovali možnosti z jakého místa a kudy se 

můžeme dostat do Hřenska. Většina výletníků se 
shodla na počátečním bodu -  Mezní louky a po 
červené, která nese jméno NS Okolím Hřenska na 
Pravčickou bránu a odtud do Hřenska.
Ale dříve, než jsme dojeli na naše počáteční mís-
to, zastavili jsme se nedaleko Kamenického Še-
nova, kde se nachází Národní přírodní památka 
Panská skála. Zajímavostí tohoto místa je, že se 
zde natáčela snad nejznámější česká pohádka 
Pyšná princezna, kdy král Miroslav utíká s prin-
ceznou Krasomilou a skrývají se za skálu ve tva-
ru varhan.
Po této zastávce jsme dojeli na Mezní louky, kde 
byly podány nezbytné informace o čase odjez-
du z Hřenska, a mohlo se vyrazit na túru. Cesta 
utíkala celkem rychle a s několika zastávkami na 
odpočinek, nebo pohledy do krajiny, jsme dorazili 
na Pravčickou bránu. Zde bylo možno za poplatek 
vyjít na vrcholy skal a kochat se překrásným výhle-
dem do NP České Švýcarsko. 
Čas utíkal a nezbývalo nám než ukončit rozjímá-
ní a pokračovat do naší cílové stanice – Hřenska. 
Cesta z Pravčické brány netrvala dlouho a po pár 
kilometrech jsme zahlédli začátek obce. 
Do odjezdu zbýval nějaký čas, a proto si každý na-
šel způsob, jak ho vyplnit a užít si teplé sluneční 
paprsky. Buď procházkou k Labi, prohlídkou Hřen-
ska nebo jen tak si sednout k jakékoli restauraci 
s nabídkou obědů, chlazených nápojů či kávy a za-
končit tento den podle svého.
Myslím si, že každý z přítomných odjížděl z Hřen-
ska s úsměvem na tváři a s pocitem prožití hezkého 
dne, proto zpáteční cesta uběhla rychle a v18:45 
hod přijel autobus se všemi výletníky do Suhrovic 
a Drhlen.
Na závěr bych chtěl za sebe a věřím, že se při-
dá většina zúčastněných výletníků ze Suhrovic 
a Drhlen poděkovat těm, kteří celý tento výlet 
připravili, především Aleně Huškové a Vendule 
Svobodové.

Ladislav Bartoň
Suhrovice
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rodiny s dětmi, páry na procházce, trampové, jezdci na koních, 
děti na kolech, naší senioři, myslivci, děti se sekyrkou, sběrači 
padaného ovoce, soutěžící skauti, skupiny žáků ZŠ s paní uči-
telkou, mateřská školka, řidiči ve všem možném a několikrát 
jsem potkal neidentifikovatelná zvláštní individua. Pokud se 
nemůžete přiřadit do žádné skupiny, tak se omlouvám nebo 
jsem vás nepostřehl :).
Zub času neúprosně uhlodává z životnosti prvků, letitých stro-
mů, trvanlivosti cest, dochází k zarůstání nesečených ploch 
v podobě zarůstání náletem. A proto bych vás rád informoval 
o činnosti v lesoparku a v remízcích okolo Kněžmostu v uply-
nulém období:
-  během vegetačního období proběhlo třikrát až čtyřikrát mul-

čování travních ploch 
-  ruční sečení v nedostupných lokalitách a v remízcích 
-  během letních bouřek došlo k poškození několika vzrostlých 

stromů, ošetření a úklid
-  oprava splavených komunikací, zasypaní vyježděných kolejí, 

oprava dlážděné cesty
-  zabránění vzniku škod na výsadbě, převážně srnčí zvěří 
-  vrchní nátěr dřevěných prvků, jako jsou lavičky, lavice, stůl, 

stojan na kola, koše, informační tabule 
-  oprava oplocení, vrátek, přelezů
-  úklid odpadků, studie o strádání višní

Na konci listopadu byl aplikovaný repelentní přípravek Aver-
sol na mladou výsadbu jehličnanů v remízcích, doplněn o ex-
trakt z močoviny. Důvod použití je jednoznačný, blíží se svátky 
vánoční a stoupá poptávka po akorátních pichláčcích. Mimo 
remízky byly ošetřeny proti okusu zvěří tři hlavní lokality se 
smíšenou výsadbou. Největší důraz na ochranu dostala po-
mologická stezka, důvodem je její umístění v hlouby lesopar-
ku, kde zvěř v nočních hodinách tráví mnoho času a kde na 
atraktivních keřích způsobuje opakovaně škody. Od realizace 
projektu, některé výsadby nevyrostly ani o píď. Důvodem je 
nedostatečná zimní ochrana, kdy zvěř okouše mladé výhony. 
V realitě to vypadá, jakoby se někdo snažil udělat s výsadby 
bonsaje.  V lokalitách, kde byl Aversol použit se vyskytují infor-
mační cedulky s jednoduchým popisem.
Co plánujeme?
Lesopark se v letošním pozvolném příchodu zimy velice po-
malu ukládá k pomyslnému zimnímu spánku. V plánu mám 
ještě překontrolovat oplocení, vyplnit mezery u vrátek, kde by 
mohl do oplocenek vniknout zajíc a způsobit škody okusem. 
Obnova prvků pro zachycení vody, poté vyčištění kanalizač-
ních vpustí pod Střelnicí pro případné nadměrné tání sněhu. 
V brzkém jarním období postřik višní, apod.

pozvánka
20. prosince 2014 v 10:00 hodin sraz pod Střelnicí – proběh-
ne úklid odpadků v lokalitě nové a staré Střelnice. Pytle na 
odpadky a ochranné rukavice zajistím. Občerstvení v podobě 
kávy, čaje a domácích koláčů, též zajistím.

24. prosince 2014 v 13:00 hodin sraz opět pod Střelnicí, od-
nesení vánočních dárků pro zvěř a ptactvo. Trasa dlouhá cca 

postřehy 
Z lesopARku 
A máme tu opět měsíc prosinec, rok utekl jako 
voda v Kněžmostce. Ve veřejném dění nastalo 
více zásadních změn než v přírodním koloběhu, 
které ovlivňují i ty nejtitěrnější formy života. No, 
vždyť všichni víme, jak to bylo. Měli jsme tu čest 
tu být, vidět, ovlivnit a teď nemyslím jen to veřej-
né dění, ale i ty přírodní procesy. Každý náš krok 
nebo chcete-li čin, má nějaké následky. Pozitivní, 
či negativní. Většinou se dozvíme až za čas, kam 
vedlo naše počínání. Nic není ztraceno, ve většině 
případů máme možnost nápravy a to se mi líbí. 
Jen se zamyslet a udělat to jináč. Je to můj sdílený 
pohled na přítomnost. Cesta, kterou kráčím. Cesta 
poctivé práce, ruku v ruce s přírodou. Zpět k sa-
motné podstatě tohoto článku.
Lesopark Důně za letošní rok výrazně rozkvetl, 
stal se atraktivnějším, navštěvovanějším, využí-
vanějším. Dokážu říct s čistým svědomím, že se 
za tento areál nemusíme stydět ani na celore-
publikové úrovni. Měl jsem čest navštívit podob-
né projekty ve Středočeském kraji, ale i v okolí 
města Tábor a Zlín. Snad tedy dokážu objektivně 
hodnotit. Cítím, že spadáme s Důněmi do té lep-
ší poloviny vybudovaných projektů. Teď mám na 
jazyku, projekty realizované v podobné finanční 
výši a zaměřením, samozřejmě nelze se srovnávat 
s přepychovým projektem mladoboleslavské Ště-
pánky. Za zvyšující se plusové body této lokality 
v dnešní době lze jednoznačně poděkovat vlast-
níkům půdy, staré i nové radě a zastupitelstvům, 
administrativním pracovníkům Obecního úřadu 
Kněžmost - paní Janě Markové a pracovní četě 
pana Libora Nového. Pořadatelům Důníčka, dále 
skautské organizaci, působící v naší obci a všem 
návštěvníkům, kteří náš lesopark oživují svojí pří-
tomností.

Během údržby lesoparku jsem pokukoval po ná-
vštěvnících, na co a jak jej využívají. Můj souhrn 
– potkával jsem skalní návštěvníky, občasné, ale 
i pouze procházející. Největší skupina jsou pejs-
kaři, dále maminky s kočárky, běhající sportovci, 
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1km. Co můžete vzít ke krmelci a krmítkům: slunečnici, jablka, 
kukuřici, seno, mrkev, drobek tvrdého pečiva, krmnou řepu, 
další obiloviny, kaštany, apod.

velké dodatečné poděkování
Za pomoc při přípravě akcičky „Putování za Důníčkem“ děkuji 
mým milovaným sestřenicím Ivě Cenefelsové a Daně Fialce:), 
Renče Červené, Kačce Cheníčkové, Nadě Paulů, Míše z pi-
zzerie a kolektivu mladých slečen, které jsem zapomněl, jak se 
jmenují – to je moje ostuda.
Ze srdce děkuji sponzorům: zámek Staré Hrady, Vítkovi a Ada-
mu Pospíšilovým, AgroVation, k.s. a Tyres Kněžmost s.r.o., 
hradu Houska, Zbyňkovi Pokornému – Kovovýroba, Luďkovi 
Hakenovi – společnosti Kautex Textron Bohemia spol. s r.o., 
Obci Kněžmost za možnost využití pracovní čety při přípravě 
lesoparku.
Od sponzorů bylo vybráno 5.500,- Kč, na účely koupě cen 
pro účastníky a na spotřební materiál bylo využito 4.400,- Kč, 
zbytek částky byl použit na koupi draků v rámci akce „Létání 
s draky“.

Bližší informace naleznete na facebooku: LesoPark Důně
S láskou k přírodě a lidem

Petr Maleček
správa lesoparku Důně

střeDověká 
koloniZAce českých 
ZeMí 
Současně uváděné rozmezí středověké kolonizace Českých 
zemí je od roku 1197 (1198) až 1306. Do poloviny 12. století 
stačili místní zemědělci obyvatelstvo uživit. Do této doby byly 
zemědělsky obdělány všechny vhodné plochy. Výrobu zrnin 
zajišťovala divoká trávopolní soustava, kterou doplňoval pas-
tevní chov dobytka, lov a rybolov. Kolonizace mohla začít až 
tehdy, když v zemi vznikli velcí pozemkoví vlastníci. Ti se vy-
dělili z knížecích úředníků, spravujících nově získaná území, 
například sňatkem nebo jako válečná kořist. Tito úředníci byli 
předkové prvních panských rodů (vyšší šlechty). Od poloviny 
12. století dostávali predikáty - šlechtické přídomky podle síd-

la zakladatele rodu. Pro udržení přízně panovníka 
zakládali na svých dvorcích nejdříve křesťanské 
kostely, později kláštery. Vybírali si kolonizační 
řády - benediktiny, cisterciáky, premonstráty, do-
minikány, německé rytíře. Tyto kláštery obdržely 
nejen místo pro postavení budov, ale i velké množ-
ství dalších pozemků. Obživu si zajistili založením 
nových vesnic, ze kterých jim obyvatelé odváděli 
desátek - desátý díl úrody. Koncem 12. století za-
číná nárůst nezemědělského obyvatelstva. Rozvíjí 
se dálkový obchod, který začíná používat peněž-
ní směnu, řemeslníci se specializují a začínají se 
stěhovat. Nejdříve do trhových vsí a později do 
vznikajících měst. Stoupá výroba a spotřeba žele-
za, po polovině 13. století se rozvíjí těžba drahých 
kovů, hlavně stříbra. Od roku 1240 je to Jihlava 
a Německý Brod (dnes Havlíčkův Brod), po roce 
1270 je to Kutná Hora. Na zeleném drnu jsou za-
kládaná nejdříve královská a později i poddanská 
města. Po roce 1249 vznikají první šlechtické hra-
dy. A všichni chtějí jíst! Takže musí nastat radikální 
změna. Nastupuje trojhonný osevní postup, zva-
ný též trojpolí. Na pozemku se pravidelně střídá 
ozim, jař a úhor. Půda už neodpočívá podle kvality 
5 až 50 let, ale jen každý třetí rok. Výnos z hektaru 
obdělané plochy sice poklesl, změnilo se i pořadí 
pěstovaných plodin. Pšenice klesla v osevu z prv-
ního místa až na čtvrté - její plochy nahradilo méně 
náročné žito, ale snížené hektarové výnosy boha-
tě nahradilo zvýšené zornění půdy. Výnos z obdě-
laných ploch byl o 2/3 vyšší než jaký mohla zajistit 
ze stejné plochy stará divoká trávopolní soustava. 
Trojhonný osevní postup vyžaduje pravidelnou ro-
taci plodin, proto bylo potřeba ornou půdu rozdělit 
do honů. Navíc bylo nutné spojit hony do bloků. 
Úhor sloužil k pastvě dobytka. Hony byly dlouhé 
a úzké. Oraly se od 13. století záhonovým pluhem, 
který vážil až 80 kg.
A změny doznaly i vesnice, zakládaly se jednotným 
způsobem. Buď jako návesovky - okrouhlice, kdy 
jednotlivá hospodářství stála kolem návsi a nebo 
jako ulicovky - lánovky, kdy jednotlivá hospodář-
ství stála podél jedné nebo obou stran cesty, která 
procházela obcí. Stavební parcely měly zpravidla 
obdélníkový půdorys, usedlosti se skládaly z obyt-
né části-světnice, síň, komora, z chlévů, sýpky 
a kůlen (předchůdci stodol). Dvůr byl uzavřen, kde 
nebyly budovy, byly ploty nebo kamenná zeď. Měl 
dva vjezdy, jeden na náves a druhý do polí. V tom-
to stavu se mnohé vesnice dochovaly do dnešní 
doby. Kolonizace probíhala podle německého zá-
kupního práva. Německé proto, že přišlo z vyspě-
lejšího Německa a zákupní proto, že každý koloni-
sta musel složit zákup - finanční částku, za kterou 
dostal od zakladatele vesnice přidělenou stavební 
parcelu a příslušnou část půdy. V čele obce stál 
rychtář, který zastupoval majitele panství. Rychtář 
vybíral peněžní i naturální dávky v den svatého 
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někDy hoRlivá 
iniciAtivA není nA Místě 
Podařilo se nám na obecním pozemku v Srbsku umístit herní 
prvky pro děti vybranou firmou OÚ. Jsme rádi, že nám malých 
občánků pomalu přibývá, tak se snažíme jim udělat radost 
prostorem, který mohou využívat s rodiči jak místní, tak z řad 
rekreantů v Srbsku. Pro bezpečnost a hlavně čistotu tohoto 
prostředí jsme se rozhodli zhotovit svépomocí, kolem těchto 
prvků, nízký dřevěný plůtek o rozměrech 12 x 15 m, připevněný 

do naražených kovových patek. Tím jsme chtěli také zamezit 
častému znečišťování výkaly volně pobíhajících psů a ovcí. 
Požádali jsme OÚ o souhlas za předpokladu uhrazení nákla-
dů pouze za materiál z našeho místního rozpočtu. Bylo však 
radou rozhodnuto odložení této akce na neurčito z důvodů, že 
tento prostor nemá statut dětského hřiště. Dále je nutné od-
nětí této plochy ze ZPF, poté plocha podléhá vyjádření CHKO 
Český ráj a ještě zjištění podzemních a nadzemních sítí, kro-
mě dalších potřebných náležitostí. Doufám, že toto rozhodnutí, 
nebude mít dlouhé trvání a vše bude vyřešeno ke spokojenosti 
nás všech.

Karel Prášek 
Osadní výbor Srbsko

Martina, 11. listopadu. Dalším jeho úkolem bylo 
spravovat obec, měl i soudní pravomoc. Soudil 
spory mezi hospodáři, mohl soudit i hrdelní zlo-
činy. Příděl půdy byl stejný pro všechny osadníky, 
půdu získávali do osobního dědičného vlastnictví. 
Pokud hospodář řádně obdělával svěřenou půdu 
a odváděl daně, nemohl být z usedlosti vyhnán. 
Osadníci byli povinováni v období sezonních pra-
cí - žně, orba, setí, několika dny roboty na pan-
ském. Na německé zákupní právo byly postupně 
převáděny i starší vesnice, vzniklé podle starého 
českého práva. Německé zákupní právo na rozdíl 
od českého, přesně určuje práva a povinnosti jed-
notlivých hospodářů. Platy se určují podle výměry 
držené půdy, ne z domů, jako tomu bylo u české-
ho práva. Podrobnosti českého práva neznáme, 
protože ho v době jeho fungování nikdo nesepsal. 
Po polovině 12. století orná půda v nižších polo-
hách nestačila uživit přírůstek obyvatel. Další orná 
půda se musela získat na úkor lesa a ve vyšších 
polohách. Kolonizaci pohraničních hor provádě-
li převážně kolonisté z německy mluvících zemí. 
Vnitrozemskou kolonizaci provádělo z větší části 
české obyvatelstvo. Němci přicházeli do vnitroze-
mí buď jako prospektoři, horníci do dolů nebo jako 
obchodníci a řemeslníci do nově vznikajících měst. 
Kolonizace lesních oblastí. Do vybrané oblasti při-
šel nejdříve zakladatel, který vyměřil vesnici a roz-
měřil půdu pro jednotlivé osadníky. Pak přišly tři 
skupiny kolonistů, první vykácela les a zpracovala 
dřevo. Druhá skupina vykopala pařezy a kořeny, 
třetí skupina na vyklizeném pozemku spálila roš-
tí a nežádoucí vegetaci, a tím připravila pole pro 
orbu. Přeměna lesa na ornou půdu trvala i něko-
lik desetiletí, proto osadníci měli odklad placení 
daní od 2 let až do 20 let. Ves s tímto odkladem se 
označovala jako „in lhota“, a nejstarší známá ves 
s tímto názvem vznikla roku 1199 u Chocně - dnes 
se jmenuje Ves svatého Jiří. Malé vsi se označo-
valy jako Gotici - Lhotice, Malá lhota nebo Lhot-
ka. Nejvíce těchto vsí vzniklo ve 13. a 14. století. 
Výsledkem kolonizace českých zemí je současná 
kulturní krajina, zvaná též kulturní step. Zbytky pů-
vodních dlouhých polí z doby vzniku kolonizačních 
vesnic se v naší krajině zachovaly až do rozorání 
mezí v padesátých letech dvacátého století. Nej-
lépe jsou viditelné na starých leteckých snímcích. 
Původní dlouhá pole sice přerušují komunikace, 
ale na leteckých snímcích se dají vysledovat ko-
likrát i v původní délce. Nejlépe jsou kolonizační 
vesnice zachovalé kolem královských hradů, Bez-
dězu a Křivoklátu.              

Ing. Theodor Honický, spolupracovník Muzea 
a galerie v České Lípě

literatura: J. Klápště - Proměna českých zemí ve 
středověku, Praha, nakladatelství Lidové noviny 
2012, Malá československá encyklopedie - Aca-
demia Praha 1986
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i o vánocích 
MAjí senioři 
A hAnDicApovAní 
spokojený DoMov 
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov, která pečuje 
v našem regionu o seniory a handicapované v jejich vlastních 
domácnostech, je známá svou flexibilitou. Ke klientům domů 
jezdí pracovníci Spokojeného domova 7 dní v týdnu 24 hodin 
denně, dle jejich přání a potřeb. Vánoční svátky nevyjímaje. Ze 
strany klientů je zájem o naše služby ve svátky mírně sníže-
ný, protože mnoho klientů v těchto dnech využívá péče rodiny. 
Ale jsou samozřejmě i vozíčkáři a senioři, kteří jsou osamělí 
a služba u nich probíhá každý den, mnohde i každý večer, 
včetně večera Štědrého. „I o Štědrém večeru potřebuji pomoc 
s hygienou, příroda si nevybírá,“ říká se smíchem jeden z kli-
entů a dodává: „Kromě běžné služby je pro mě samozřejmě 
v ten den, více než kdy jindy, důležitý lidský kontakt a komu-
nikace s pečovatelkou, vždy panuje dobrá nálada a vánoční 
atmosféra.“

Občané Kněžmostu a okolních obcí, kteří by měli zájem o po-
drobnější informace o našich službách, nás mohou po před-
chozí telefonické domluvě navštívit v naší kanceláři v domě 
s pečovatelskou službou, U Střediska 24. Využít můžete te-
lefonního čísla 774 341 170 nebo e-mailu jaroslava.turkova@
spokojeny-domov.cz. Nemůžete-li nás navštívit osobně, může-
te si s námi domluvit schůzku přímo ve Vaší domácnosti. Naše 
pracovnice za Vámi přijedou a nezávazně s Vámi proberou 
možnosti pomoci. Více informací najdete na webu www.spo-
kojeny-domov.cz.
Kromě sociálních služeb se Spokojený domov zabývá i řa-
dou dalších, doplňkových aktivit, například vydáváním stejno-
jmenného zpravodaje, pořádáním volnočasových a kulturních 
akcí (konkrétně v Kněžmostu například několikery počítačové 
kurzy v uplynulých letech) a v neposlední řadě provozováním 
Zahradnictví Spokojené slunce v Dolním Bousově (ulice V Lip-

kách, naproti hřbitovu), které nabízí čerstvou zele-
ninu, květiny a doplňkový sortiment, včetně sezón-
ního zboží, aktuálně tedy například vánoční svícny 
a další výzdobu. Koupí produktů ze zahradnictví 
přispějete Spokojenému domovu na péči o senio-
ry a handicapované v jejich vlastních domácnos-
tech.
Nejen našim klientům, ale i vám všem ostatním 
přejeme spokojené domovy a čas trávený dle va-
šich představ nejen o Vánocích.

ZAsloužený 
oDpočinek 
je ZA DveřMi 
Nová sezona odstartovala již v srpnu – nejdříve 
podmítka, poté setí řepky a pšenice. Následovala 
ochrana porostů a do toho všeho se ještě „vkradl“ 
starý rok a to s kukuřicí – sklizeň proběhla jak na 
výrobu krmení pro kravín, tak především na zrno, 
pro které zůstala plocha přes 800 hektarů.
Během podzimu stihli porosty řepek i pšenic 
poškodit slimáčci s myšmi, proto na některých 
pozemcích jsou holá místa. V pšenicích jsme 
provedli přesev, ale výsledku se dočkáme až na 
jaře. 
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Mé ZhoDnocení voleb 
Podzimní komunální volby přinesly mnoho změn ve většině 
měst a obcí v Česku.  V Praze se stala primátorkou poprvé 
žena, KSČM skončila celkově na druhém místě a ANO získalo 
mandát ve většině velkých měst. I u nás se udály velké změny. 
Celé 2/3 zastupitelů se vyměnily. To se u nás v obci také nikdy 
nestalo. 
U nás se voleb zúčastnila pouze jedna tradiční strana, a to 
ODS Kněžmost, která v žádných volbách nechyběla. Ostat-
ní stále přicházejí a postupně se rozpadají. Právě proto mě 
velmi těší, že tyto volby i po tak dlouhé působnosti na našem 
úřadu, vyhrála, a jako její předseda vám chci ještě jednou za 
tento výsledek poděkovat.  V době, která není pro nás lehkou, 
kdy se o nás objevovali různé lži a pomluvy, si tohoto vítězství 
obzvláště cením.  Ukázalo se, že populismus v naší obci ne-
chceme. 
Pro mne překvapivým výsledkem skončily volby pro uskupe-
ní Hrádek, které bylo těsně druhé. Jeho kvalitní kandidáty si 
voliči našli a tak vzniklo těsné druhé místo. To je bezesporu 
velmi dobrý výsledek.  Trochu za mým očekáváním zůstal 
STAN. Kandidátka s kvalitními lidmi, přesto voliče nepřitáhla. 
S těmito stranami jsme se dohodli na společné spolupráci. 
Na obci již začal pracovat jako místostarosta pan Ing. Karel 
Hlávka, který je podle mne naprosto vhodným člověkem pro 
tuto práci, schopným při ní přemýšlet a pro obec skutečně 
pracovat. 
Já jsem byl zvolen jako radní a mohu říci, že jsem se po téměř 
dvou letech na zasedání rady obce těšil. Vše probíhalo podle 
mých představ a v naprostém klidu. Kdyby to tak bylo po celé 
čtyři roky, tak bude Kněžmost jen vzkvétat.
Závěrem mého zhodnocení chci poděkovat všem těm, kteří šli 
k volbám, ať už volili kohokoliv. Tito lidé ukázali, že jim místo, 
kde žijí, není lhostejné.

Jan Hofmann

jAblko 
Slovo jablko je právem řazeno v češtině mezi hojně frekven-
tované. Díky tomu, že je výrazem pro náš nejrozšířenější druh 
ovoce, jemuž se v klimatických podmínkách českých i morav-
ských zemí bezesporu daří, má také spoustu přenesených 
a odvozených výrazů. Na Moravě najdete obec s poetickým 
názvem Jablůnka, na Těšínsku Jablunkov, u nás v Čechách 
existuje Jablonné v Podještědí či nedaleký Jablonec nad Ni-
sou. U nás se jablka v bio režimu pěstují od roku 2010 na 
120 ha v obci Mužský a okolí.  
O 28 kultivarů jabloní se po celou vegetaci stará 6 stálých za-
městnanců, v době sklizně od srpna do prosince i skupinka 
brigádníků. Naše bio jablka expedujeme stálým velkoodbě-
ratelům k dalšímu zpracování, např. na výrobu dětské výživy, 
moštů či marmelád. Bio jablka různých odrůd jako jsou např. 
Rubín, Topaz, Melrose, Lord Lambourne, Bohemia, Golden 
Delicious, Zvonkovo, Diadém a další prodáváme každou so-
botu od 8.00 – 12.00 hodin i maloodběratelům ze širokého 
okolí.

V první polovině listopadu jsme naposledy pro le-
tošní kalendářní rok vyvezli jímku u kravína. Teď 
už ji budeme vyvážet do nově přetěsněných okol-
ních jímek v Lítkovicích, Býčině a Bosni.
Koncem listopadu jsme sklidili a dosušili posled-
ní kukuřice z oblasti Násedlnice a Úhelnice, kde 
musíme pozemky ještě zpodmítnout a připravit 
na jarní setí. Pokud jen trochu bude počasí přát, 
zvládneme to ještě letos.
Vím, že se budu opakovat, ale ještě jednou mu-
sím poděkovat všem spolupracovníkům, kteří se 
podíleli nejen na sklizni kukuřice, ale i následné 
podmítce a setí, protože i přes občasné problémy 
ať už na kombajnu, sušičce, či nepřízeň počasí 
a únavu, která se od letního každodenního koloto-
če dostavila, jeli na 100 %.
Teď už můžeme jen věřit a čekat, že napadne sníh, 
který krajinu přikryje bílým hávem a porosty se 
„uchýlí k zimnímu spánku“ a nebudou muset odo-
lávat klimatickým stresům.
Za celý kolektiv Vám přejeme radostné prožití vá-
nočních svátků v kruhu nejbližších a v novém roce 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Ing. Lenka Vélová
AgroVation, k.s.

poDěkování 
Ono se to tady na stránkách bude asi opakovat 
mnohde. Tedy i já bych chtěl poděkovat.
Děkuji všem, kteří v mé účasti na rozhodování 
a způsobu jak jsem se choval, viděli trochu i odraz 
sebe. Že podpořit jste mne přišli i teď na podzim, 
kdy to však „na židli u stolu“ nestačilo. Zapome-
nout nesmím vyjádřit obdiv několika kolegyním 
i kolegům, které se mi lidsky vyplatilo potkat. 
Osud ví, co činí a třeba přiznat, že občas potřebuji 
chytit za rukáv a z cesty, která by za rohem stej-
ně už nikam nevedla, odtáhne mne pryč. Stav, kdy 
jsme ve dvou byli tenkrát v zastupitelstvu s kole-
gou za zelené a jen „do počtu“, si dobře pamatuji. 
A jak jsem si na té „komunální pouti“ prve naří-
kal na výmoly, později se to zlepšilo. Šlo se nám 
ve skupině dobře a dokonce jsme začínali vidět 
i cíl, k němuž ale - jak čerstvě známo - nešlo dora-
zit. Jako by však nemělo stačit množství energie, 
které jsem uplynulému účinkování vyčlenil, musel 
jsem projít ještě teď po volbách závěrečnou etapu 
v hledání mnohých odpovědí. Teď už jsem ale zas 
v kondici a volný čas přeplánuji jinam. 

Vážení příznivci. 
Pokud jsem vámi vloženou naději nezklamal, 
mohu si dovolit popřát vám klid pro život. Ať se 
daří, pokud možno.

Pavel Kverek
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pár slov o jablku
Jablko je lékem. Nevěříte? I když toto ovoce obsahuje poměr-
ně malé množství vitamínů, je bohaté na cukry a ovocné ky-
seliny. Z minerálních látek obsahuje především draslík, hořčík, 
vápník, železo, fosfor, síru a mangan, najdeme v něm i pektiny, 
třísloviny, vonné látky, celulózu a enzymy urychlující trávení. 
A jaké že tedy jsou léčivé účinky? Při průjmu je dobré konzu-
movat strouhaná jablka, zatímco při zácpě kyselá, která po-
vzbuzují činnost peristaltiky střev. Konzumace jablek je také 
doporučována při skleróze, dně, revmatismu, chudokrevnosti, 
bolestech hlavy, závratích i při vysoké hladině cholesterolu. 
Jablečný ocet pak pomáhá snižovat nadváhu, spalovat tuky 
a potlačovat pocity hladu.

jablečná sklizeň
Dobré jablko je dobře vybarvené, pevné, nepoškozené. Jablko 
při dobrém postupu skladování vydrží vypadat i několik měsí-
ců jako právě utržené ze stromu.
 Jablka se sbírají dříve, než dozrají. Ale nesmějí se ovšem utrh-
nout příliš brzy. Doba dozrávání mimo strom rozhoduje o jejich 
chuti. Jakmile jablka začnou dozrávat, přichází sklizeň. Pak se 
plody třídí, dělí do skupin a ukládají se do několika chladných 
boxů ve skladu ovoce v  Bosni.  Uskladnění je pro kvalitní jabl-
ka nesmírně důležité. Jablkům nejlépe vyhovuje teplota mezi 
0,5 až 3°C. Naše teplota ve skladu v Bosni je nastavena na 
2. stupně nad nulou.
Jablka mohou mít i jiné využití  např.  při zdravotních problé-
mech po lžičkách pijeme rozředěný jablečný ocet, malé děti, 
ale i dospělý pijí velmi oblíbený jablečný mošt, v obchodech 

lze zakoupit i  jablečné víno nebo známe i pá-
lenku z jablek. Jablka se mohou přidávat také ke 
zvláčnění, zjemnění bábovek či těst a  nejlepší  je  
přeci jen čerstvý, ještě teplý jablečný drobenkový 
koláč.
Máte i Vy svůj oblíbený, osvědčený recept z jab-
lek? Napište nám ho do 9. ledna 2015 a my vybe-
reme 3 z Vás a ty odměníme malým dárkem.
Vaše recepty či tipy zasílejte na adresu  Tyres 
Kněžmost s.r.o., Nádražní 114, 294 02 Kněžmost. 
Na obálku připište heslo JABLKO.

Jana Klazarová
AgroVation, k.s.

Mnoho krásných chvil v příjemné 
atmosféře Vánoc, hodně pracovních 
i osobních úspěchů v novém roce 

2015 Vám přejí společnosti 
AgroVation Kněžmost k.s. 
a Tyres Kněžmost s.r.o.

oslAvy 15 let 
DoMovA MoDRý 
káMen v Mnichově 
hRADišti 
„Je to 15 let, co se začala psát historie Domova 
Modrý kámen v Mnichově Hradišti. Stěhovali jsme 
se z Domova důchodců ve Vlčím Poli s 84 klien-
ty, z nichž 5 klientů s námi stále spokojeně žije. 
V průběhu let se kapacita změnila v závislosti na 
využití prostoru a potřebách žadatelů o službu na 
současných 101 klientů. Poskytujeme 2 služby – 
Domov pro seniory a Domov se zvláštním reži-
mem. Měnil se i počet zaměstnanců, na začátku 
nás přišlo 22 a dnes nás zůstalo 7 věrných. Po-
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2. prosince 2014 byla slavnostní vernisáží oficiálně zahájena 
Vánoční výstava. Navštívili nás zástupci 7 z celkového počtu 
24 vystavujících organizací. Pro všechny včetně klientů do-
mova bylo opět připraveno občerstvení. Nečekaně krásné vy-
stoupení chlapecké skupiny CRKOT BAND ze Solce zhlédlo 
téměř 90 nadšených diváků. 
„Za uplynulých 15 let se náš domov dostal do povědomí oby-
vatel Mnichova Hradiště a širokého okolí. Úrovní poskytova-
ných služeb významně přispěl ke zkvalitnění sociálních služeb 
v regionu. Zaměstnanci odvádějí výjimečnou práci.  Pracují 
s nasazením a láskou k profesi a klientům, bez nich by domov 
nebyl tím, čím je a za to jim patří velké poděkování,“ říká ředi-
telka domova na závěr.

Iveta Čermáková, zástupkyně ředitelky 
a Irena Bártová, aktivizační pracovnice

čet pracovníků byl navýšen na 36 a v průběhu let 
se zvýšil na dnešních 66. Za celou tuto dobu bylo 
podepsáno 122 pracovních smluv,“ jak si pro nás 
připravila trochu statistiky dlouholetá ředitelka do-
mova Bc. Marie Smutná.

Celý závěr roku se tedy nesl v duchu oslav toho-
to výročí. Oslavy jsme započali 6. října Týdnem 
sociálních služeb ČR. Připravili jsme pro klienty 
a veřejnost pestrou programovou nabídku, kterou 
zahájil PhDr. Jaromír Jermář přednáškou o chalu-
pách a kostelích v Pojizeří. 
V úterý jsme vyslechli vyprávění paní ředitelky 
Bc. Marie Smutné o její cestě po Irsku, doplněné 
fotografiemi. Velký zájem našich obyvatel i široké 
veřejnosti vzbudil koncert operetní legendy Karla 
Bláhy.  Následovaly Hrátky s písničkou, mezige-
nerační setkání našich seniorů s dětmi z mateřské 
školy v Jaselské ulici. V závěru týdne nás ZUŠ po-
těšila vystoupením svého kytarového kroužku.
Oslavy vyvrcholily 1. prosince 2014 vystou-
pením hvězdy české dechovky Jiřího Škváry 
a jeho muzikantů. Pro pozvané hosty bylo při-
praveno občerstvení a předpremiérová prohlíd-
ka naší XV. Vánoční výstavy. Mezi hosty jsme 
přivítali senátora PhDr. Jaromíra Jermáře, po-
slance Tomia Okamuru, Janu Hnykovou a Mar-
ka Černocha. Dále starostu Města Mnichova 
Hradiště a starosty okolních obcí a další vý-
znamné osobnosti.

pobočka české pošty v kněžmostě oznamuje 
občanům změnu úřední doby a to:

od 1. prosince 2014
pondělí - pátek

od 08.00 - 11.00 hodin a od 13.30 - 16.30 hodin
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kAlenDáRiuM Akcí
jubilea oslaví:
leDen  
90 Ulmanová Květuše Kněžmost
80 Hyka Zdeněk Kněžmost
75 Pokorný Jiří Kněžmost
75 Marešová Miluška Kněžmost
75 Honc Václav Kněžmost
75 Loudová Marie Srbsko
70 Červinka Vladimír Kněžmost

ÚnoR  
85 Píčová Hana Býčina 
80 Abrahamová Marie Býčina
75 Kunstová Ludmila Malobratřice
70 Maleček František Soleček
65 Brzobohatý Blahoslav  Úhelnice
65 Mauricová Věra Suhrovice
 
břeZen  
90 Hendrychová Marie Kněžmost
80 Zítová Marie Úhelnice
75 Švermová Ludmila Kněžmost
65 Koudelka Antonín Lítkovice
65 Lupínková Miloslava Úhelnice
65 Janatová Marcela Malobratřice
65 Helikarová Jarmila Násedlnice
  

narodili se:
11.3.2014 Čadilová Klára Kněžmost
5.6.2014 Palaczuk Jaroslav  Chlumín
27.7.2014 Kočí Petr Kněžmost
22.9.2014 Bergmanová Emma Soleček
27.9.2014 Horychová Veronika Žantov

Zemřeli:
31.10.2014  Doležal Jiří 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. 

24. 12. 2014 13.00 sraz pod střelnicí - odnesení 
  vánočních dárků pro zvěř 
  a ptactvo ke krmelci 
  a krmítkům.

26. 12. 2014 17.00 šesté zpívání v soleckém 
  kostele, vystoupení dětí z Mš 
  obruby a šansonové zpěvačky.

14. 2. 2015  sousedský ples v penzionu  
  slunečno na kamenici.

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

Cesty plné milých setkání 
a do batůžku si přibalte úsměv 

a dobrou náladu.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 
přeje redakční komise.

Na Štědrý den letošního roku se dožívá významného 
životního jubilea

paní lenka pospíšilová z Kněžmosta.
Chtěli bychom jí popřát hodně zdraví, pohodu a spoko-
jenost, dostatek energie a dobré nálady do dalších let. 
Děkujeme naší mamince a babičce za všechny roky 

prožité v její péči a lásce.
Rodina Pospíšilova


