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O B C E  K N Ě Ž M O S T

ČÍSLO 2/2013 zdarma

Víte že ... Úvodní slovo
Nastává léto. 
Čas růstu a 
zrání. Uzrály 
nám zde v  obci 
určité změny, 
některé řeky se 
nám rozvodnily 
a zanechaly po 
sobě nánosy 
bahna, některé 

naopak po opad-
nutí emocí zůstaly ve svých korytech 
a pokojně si pojedou dál po svém 
řečišti.  Doufejme ve slunce a tep-
lo, abychom se toho bahna rychle 
zbavili a mohli hledět vstříc budouc-
nosti s  chutí a odvahou, tolik typ-
ickou pro nové začátky. Protože jak 
praví klasik: Každý konec je vlastně 
novým začátkem. A já dodám: Každý 
nový začátek s  sebou nese naději 
ve zlepšení. Hezké léto všem bez 
rozdílu věku, pohlaví, politického, 
náboženského či jiného vyznání!

Mgr. Kateřina POSPÍŠILOVÁ

… jsme obdrželi dotaci na „Revitalizaci center místních částí a Kněžmosta“ a v nejbližších 
dnech dojde k výběru zhotovitele a realizace by měla začít na podzim letošního roku,

… požádáme o dotaci na zateplení budovy MŠ,

… jsme konečně zakoupili nový traktor, který bude sloužit jak pro zimní, tak letní údržbu 
a plánujeme jeho dovybavení o radlici a případně vlek na kontejnery,

… obec po dlouhých debatách konečně poptala zpracování studie nového pavilonu ZŠ,

… pracujeme společně s architektem na nové podobě budovy bývalé restaurace a 
kanceláří TYRES na náměstí, kde by měly vzniknout prostory pro knihovnu, informační 
centrum a menší provozovnu občerstvení,

… se postupně pracuje na rekonstrukci a úpravách nového zázemí pro technikou četu 
a sběrného místa,

… v  průběhu léta začnou rekonstrukce a opravy některých komunikací v  místních 
částech a v Kněžmostě,

… v Kněžmostě probíhají drobné opravy a úpravy povrchů vozovek a chodníků,

… by měla být opravdu realizována rekonstrukce komunikace II/276 z Kněžmosta do 
Bakova nad Jizerou? S rekonstrukcí se začne v letních měsících.

Ing. Adam POSPÍŠIL, starosta obce

Branžežská ulice – uzávěra nebude
 Věřím, že všem, kteří situaci kolem 
uzavírky v  Branžežské ulici sledovali, 
spadl kámen ze srdce.
 Uzávěrka, která byla plánována do 
konce měsíce června a dokonce byly i 
snahy o její prodloužení, nakonec nebyla 
a nebude.
 Rád bych uvedl na pravou míru 
některé informace, které se šířily v  naší 
obci i z obcí okolních. Nejprve bych chtěl 
uznat, že jsme na počátku, kdy se tato 
lokalita začala projekčně řešit, trochu 
zaspali nebo spíše jsme si neuvědomili 
některé poměry a technicky možná 
řešení, která tato lokalita přinášela.
 Bohužel nejsme odborníci a opravdu 
jsme nikdo, do doby žádosti o uzávěrku 
netušili, že bude takto dlouhá (2,5 
měsíce).  

 Bohužel výškové poměry, a technické 
požadavky pro připojení způsobily velice 
složitý způsob pokládky kanalizačních 
rour v některých místech až do hloubky 
přes 6 metrů. 
 Z  tohoto důvodu byla pokládka 
značně náročná, jak technologicky, tak 
časově. Zároveň situace v  této lokalitě 
neumožňovala nějaké jednoduché řešení 
objízdné trasy. 
 Objíždět přes lokalitu bylo nemožné 
z  důvodů stávajících sítí O2 a objížďku 
kolem rybníku by bylo nutné projednat 
s majiteli pozemků, z nichž jeden s obcí 
dlouhodobě nekomunikuje. 
 S  investorem jsme samozřejmě již 
od počátku, kdy jsme se dozvěděli o dé-
lce uzávěrky, komunikovali, ale bohužel 
z  výše uvedených důvodů se nedalo 

najít jiné řešení, než zmiňovaná dlouhá 
uzávěra. Slova o tom, že jsme okolní 
obce, jak naše místní části nebo ty 
sousední, hodili přes palubu byla docela 
tvrdá a naprosto mimo realitu.
 Naštěstí došlo při výkopových 
pracích ještě v ulici Vilová ke zjištění, že 
zvolený postup pokládky nebude možné 
v daných hloubkách realizovat a investor 
musel přijít s  náhradním řešením – kdy 
musel obětovat části pozemků určených 
pro prodej – pro novou trasu vedení 
kanalizace. 
 Domnívám se, že zvolené řešení je na-
konec pro obec i pro budoucí obyvatele 
vhodnější.

Ing. Adam POSPÍŠIL
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Povodně 2013 a pomoc obec obci
naše spřízněná obec, známe se s  ve-
dením obce od začátku volebního ob-
dobí a řešíme stejné problémy. Rudník je 
podobně velký jak rozlohou, tak počtem 
obyvatel, jako Kněžmost. Po obdržení 
zprávy o tom co postihlo Rudník, jsem 
dlouho neváhala a začala pracovat na 
pomoci, obec obci. 
 Nejde pomoci všem, ale takto jsme 
mohli pomoci alespoň někomu. Děkuji 
všem, kteří neváhali a přispěli do sbírky.

Jitka BARTOŠOVÁ, místostarostka

věnovala wapky, kolečka, lopaty a 
holínky. Za asistence SDH Kněžmost se 
sbírka převezla ve dvou várkách do Rud-
níku. Ve čtvrtek 6. 6. 2013 se odvážely 
vapky, kolečka, lopaty a první část 
úklidových potřeb. V neděli 9. 6. 2013 
se odvážela druhá část sbírky a tolik 
potřebné holínky. Věcná sbírka probíhala 
od středy do neděle, nejen v Kněžmostě, 
ale i v místních částech, např. Koprníku, 
Srbsku, Solci, Solečku a Malobratřicích. 
 Proč zrovna Rudník? Protože je to 

Hurá na nové hřiště!

Určitě jste si všimli nových herních prvků, 

které byly nainstalovány v Kněžmostě u fot-

balového hřiště. Věřím, že splnily očekávání 

nejen Vás, ale hlavně Vašich dětí. V místních 

částech se také pomalu začalo s instalací 

herních prvků za pomoci obecní technické 

čety, občanů místních částí a SDH. Herní 

prvky jsou od �rmy Bonita Group Servis 

s.r.o., která dodala nejvýhodnější nabídku, 

pevně věřím, že budou sloužit řadu let. 

V příštím roce počítáme s nákupem dalších 

herních prvků.

Jitka BARTOŠOVÁ, místostarostka

Pomoc obec obci je nejlepší cesta, jak 
dostat potřebné věci postiženým lidem.  
Obcí Rudník u Trutnova se prohnala 2. 
června velká voda, která přišla nečekaně 
ve 3 hodiny ráno. Vše trvalo sice jen půl 
hodinky, avšak voda z potoků smíšená 
s půdou z lesů s sebou stihla vzít vše, co 
jí stálo v  cestě. Zanechala za sebou ob-
rovskou spoušť, jako na mnoha místech 
v České Republice. 
 Díky vám se vybralo mnoho 
potřebných věcí. Obec Kněžmost 

Tajemník obecního úřadu
Jmenováním starosty obce Kněžmost a 
se souhlasem ředitele krajského úřadu  
jsem se od 1. června 2013 stala po 
předchozím konkurzu tajemnicí Obec-
ního úřadu Kněžmost. Protože se jedná 
o funkci na zdejším úřadě nově zřízenou, 
chtěla bych jen v  krátkosti informovat, 
kdo je tajemník, jaké jsou jeho základní 
povinnosti, náplň práce a v  neposlední 
řadě vám chci sdělit, svůj osobní postoj 
a vizi, kterou o své nastávající práci mám.
 Na rozdíl od funkce starosty a mís-
tostarosty obce se v  případě tajemníka 
jedná o funkci „nevolenou“. 
 Tajemník není zástupcem obce. Neza-
stupuje proto starostu ani místostarostu 
ve věcech týkající se obce jako právního 
subjektu. Nepřebírá ani částečně jejich 
pravomoci plynoucí starostovi místosta-
rostovi ze zákona o obcích. 
 Tajemník je zaměstnancem obce 
zařazeným tak jako ostatní úředníci 
do obecního úřadu, řídí chod 
úřadu, je vedoucím úředníkem a 
zabezpečuje zejména tyto činnosti: vůči 
zaměstnancům obecního úřadu plní 
úkoly zaměstnavatele, tzn. uzavírá pra-
covní poměr, provádí změny pracovních 

bez ohledu na změny ve vedení obce, 
které přicházejí jednou za čtyři roky dle 
výsledku komunálních voleb. 
 A to je z mého pohledu stěžejní, aby 
se občanům, kteří přicházejí na úřad 
se svými žádostmi, dostalo fundované 
rady a pomoci. I když nelze vždy všem 
žádostem a přáním občanů vyhovět, 
vždy je třeba hledat nějaké oboustranně 
přijatelné řešení. Úředník může činit jen 
tolik, kolik mu zákon dovoluje, jak je na-
stavený a co vyžaduje. 
 Vzhledem k  tomu, že i náš úřad 
doznal za poslední dobu podstatné per-
sonální změny (obměna referentů a to 
na pozici podatelna a poplatky, správa 
majetku, stavební technik), je třeba, aby 
bylo překlenuto období určitého zapra-
cování nových referentů. 
 K tomu bych chtěla využít svoje dosa-
vadní zkušenosti. Chtěla bych, aby moje 
práce jako tajemnice měla smysl, byla 
pro obec přínosem a to nejen z pohledu 
mého vlastního, ale zejména z  pohledu 
občanů.

 Ing. Radka MADĚROVÁ, tajemnice OÚ

smluv, ukončuje pracovní poměr, účastní 
se zasedání zastupitelstva obce a schůzí 
rady obce s hlasem poradním odpovídá 
za přípravu a technické zabezpečení 
zasedání zastupitelstva obce a schůzí 
rady, včetně zajištění vyhotovení zápisu 
ze zasedání, jeho zveřejnění a uložení, 
zajišťuje a předkládá návrhy obecně 
závazných vyhlášek a nařízení obce, 
vydává spisový řád, skartační řád a pra-
covní řád obecního úřadu a další vnitřní 
směrnice OÚ, nevydává-li je rada obce 
plní úkoly svěřené mu zastupitelstvem 
obce, radou obce nebo starostou a za 
plnění úkolů je odpovědný starostovi 
obce.
 To je jen velmi stručný a zjednodušený 
výčet některých úkolů tajemníka. Obecně 
platí, že volené funkce, tj. funkce starosty 
a místostarosty vykonávají lidé různých 
profesí, do těchto funkcí přicházejí osoby 
z různých oborů, oblastí a činností, někdy 
diametrálně odlišných od činnosti samo-
správného celku (obce). Dobře fungující 
úřad s  tajemníkem v  čele pak může být 
pro starostu a místostarostu opěrným 
bodem, pro občany pak zárukou, že se je-
jich záležitosti vyřizují plynule a kvalitně, 
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Když jsem se v  lednu 
z  úřední desky Obce 
Kněžmost dozvěděla, 
že bude vyhlášeno 
konkurzní řízení na 
místo ředitele Základní 
školy a mateřské školy 
Kněžmost, pomyslela 
jsem si: „Fajn, asi jim 

(představitelům Obce) nestojím za to, 
aby mi to předem oznámili.“
 Přibližně za týden jsem byla pozvá-
na na radnici, aby tuto zprávu oznámili 
osobně. Na mou otázku, jestli má cenu 
se přihlásit do konkurzu, jestli má Obec 
nějakého svého kandidáta, mi bylo 
řečeno, že je to moje právo, že si můžu 
svoje místo obhájit, protože i oni musí 
projít po čtyřletém období dalšími vol-
bami.
 V  únoru jsem se z  tisku dále 
dozvěděla, že budoucí ředitel může do-
stat dokonce i služební byt. To už jsem 
se, a domnívám se, že právem, dost roz-
zlobila, protože pokud vím, služební 
učitelský byt má Obec pouze jeden, a to 
v  budově mateřské školy. Tento byt má 

menší hodnotu než hlasy mých odpůrců? 
Proč představitelé Obce nejednali na 
rovinu a neřekli mi, že nemám šanci, i 
když konkurz vyhraji?  (Pravděpodobně 
s takovým pořadím nepočítali.)
 Nevadí mi, že už nebudu ve funkci 
ředitelky, mrzí mě neupřímnost a nefér 
jednání představitelů Obce Kněžmost.  
 Za svou práci za těch šest let, co 
jsem strávila na místě ředitele ZŠ a 
MŠ Kněžmost, se nemusím stydět, do-
mnívám se, že jsme s kolegy, současnými 
i bývalými, ušli značný kus cesty a výsled-
ky naší práce jsou vidět. Tímto jim chci 
vyjádřit svoji úctu k  nim a poděkování. 
Děkuji rodičům žáků, kteří s  námi drželi 
za jeden provaz a obětovali svůj čas a 
pořádali s námi např. jarmarky, plesy aj.
Všem Vám přeji hodně radosti, štěstí a 
úspěchů.
 Novému vedení školy přeji, aby 
nemělo možnost zažít stejnou hořkost 
jako já, ale naopak hodně štěstí a 
úspěchů v práci.

               Mgr. Ivana VESELÁ

k  užívání náš mladý kolega, který je, jak 
u dětí, tak u rodičů velmi oblíbený a pro 
kněžmostskou školu je velmi perspektivní. 
 Pokud je mi známo, délka trvání 
nájemní smlouvy zmiňovaného bytu 
byla vždy závislá na délce trvání pracovní 
smlouvy učitele. Náš mladý kolega má 
pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 
z čehož vyplývá, že by i nájemní smlouva 
měla být uzavřena na dobu, dokud bude 
tento učitel zaměstnán v  kněžmostské 
škole. Na tuto skutečnost jsem pana sta-
rostu upozornila.
 V  návaznosti na tento problém se 
služebním bytem byla moje zástupkyně 
na Radě Obce ubezpečena, že si můžu 
v  konkurzním řízení svoji funkci ředitele 
ZŠ a MŠ Kněžmost obhájit a že vítěz 
konkurzu rovná se ředitel.
 Dne 21. května proběhl konkurz, dos-
tala jsem potřebný počet hlasů (bodů), 
obsadila tím tak 1. místo, obhájila svůj 
post... Druhý den se sešla Rada Obce... a 
nezklamala…… ve funkci mě nepotvrdi-
la, ale vybrala osobu, která obsadila místo 
třetí. Čímpak jsem si to zasloužila? Že by 
opravdu hlasy mých přívrženců měly 

Slovo na závěr funkčního období

Škola – stále žhavé téma
Rozbouřené vody v jiných částech repub-
liky naštěstí opadly a já věřím, že opad-
nou i rozbouřené reakce na jmenování 
nové ředitelky naší základní školy.
 Přesto nemohu jinak a musím se 
vyjádřit k některým útokům a především 
nepravdivým tvrzením, které tuto bouři 
provázely. Chci se vyhnout detailním 
popisům celé situace, proto volím popis 
situace krok po kroku, snad to bude pro 
všechny přehlednější:
 Obec jako zřizovatel má v souladu se 
zákonem plné právo vyhlásit po uplynutí 
6letého funkčního období konkurz na 
ředitele. Toto právo je možné uplatnit bez 
výjimek, i když se ředitel osvědčil a panu-
je s ním a jeho prací spokojenost. (Něco 
podobného jsou na obecní úrovni volby, 
které se konají 1x za 4 roky).
 Obec Kněžmost, zastupitelé a radní 
jako zástupci zřizovatele ZŠ v Kněžmostě 
řešili již od svého nástupu určité prob-
lémy a komunikační bariéry se stávajícím 
vedením školy. Probíhala některá jed-
nání, řešily se závěry z inspekčních zpráv 
ČŠI, byl vytvořen dotazník spokojenosti 
se ZŠ. Z  tohoto bylo patrné, že spoko-
jenost s  vedením školy na straně rodičů 
nepanovala, i přesto se řada věcí podařila 
a je nutné to uznat.
 Na základě výše uvedeného se 
Rada obce dohodla, že dojde k  vypsání 

výběrové řízení (VŘ). O této informaci 
jsem chtěl paní ředitelku osobně informo-
vat, bohužel se celou situaci dozvěděla 
dříve ze zápisu ze zasedání Rady obce, 
který musel být zveřejněn v termínu před 
naplánovanou schůzkou. Toto byla chyba 
a uznávám ji.
 Paní ředitelce jsme samozřejmě řekli, 
že má právo se konkurzu zúčastnit a mís-
to obhájit (co také jiného bychom měli 
říkat).
 Rada následně skutečně VŘ na 
ředitele/ku vyhlásila. To, jestli se to 
někomu líbilo nebo nelíbilo, nebudu ko-
mentovat. Je to, jak jsem psal výše, plně 
v souladu se zákonem.
 Na radu obce se dostavila paní 
zástupkyně Mgr. A. Brixí a posled-
ním jejím bodem byl pro mě opravdu 
neuvěřitelný požadavek a to, abychom 
jí řekli, jestli budeme jmenovat paní 
ředitelku v  případě, že konkurz vyhraje. 
Tento požadavek považuji za velice ne-
standardní a paní zástupkyni jsem to také 
řekl. Uvedl jsem pouze to, že v  případě, 
že nás (zástupce zřizovatele) přesvědčí 
o svých kvalitách a na celé čáře vyhraje 
výběrové řízení, nebudeme asi jmeno-
vat uchazeče z  jiných míst, ale slibovat 
nebudu nic a také jsem nic neslíbil, a 
za tím si stojím. Toto učinil pouze jeden 
z přítomných radních. Jeden radní se jed-

nání vůbec neúčastnil.
 V úterý zasedla výběrová komise a její 
doporučení jste asi měli možnost číst a 
vidět, přesto zopakuji pořadí:
1) Mgr. Veselá; 2) Mgr. Kendíková;3) Mgr.
Černá; 4) Mgr.Král; 5) Mgr. Hortvík. 
 Hned následující den zasedala Rada 
obce, kterou jsme seznámili se zápisem 
ze zasedání komise a pořadím vhodných 
kandidátů a především s naším názorem 
na to, jak se prezentovali a obstáli jednot-
liví uchazeči. Poté Rada obce jmenovala 
Mgr. Černou a postupovala plně v  sou-
ladu se zákonem. Hlasování se zúčastnili 
všichni členové Rady a hlasování dopad-
lo 4 hlasy pro Mgr. Černou a jeden člen se 
zdržel.
 Informace, které posléze začaly 
proudit obcí, především ze strany 
některých pedagogů ZŠ považuji slušně 
řečeno za zavádějící a vyvolávající dojem 
podvodu. Jakoukoli takovou interpre-
taci našeho jednání, ať se stávající paní 
ředitelkou, případně její zástupkyní , ka-
tegoricky odmítám.
 Nakonec bych chtěl říci, že 
zodpovědnost za jmenování je plně 
na bedrech radních obce, nikoli členů 
výběrové komise, tím spíše ne pedagogů 
ZŠ. 

Ing. Adam POSPÍŠIL, starosta obce
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Nové vybavení technické čety

Dne 13. 6. přibyl do naší technické čety nový přírůstek. Jedná se o traktor Zetor Proxima 90, jehož nákup se nám v letošním 

roce podařilo prosadit. Tento traktor je české výroby s pohonem všech kol a 88 koňmi, což zaručuje dostatečný výkon 

pro práci. Ten bude důležitý především při sekání mulčovačem ve svazích. Jako zatím jediné příslušenství byl zakoupen 

právě mulčovač na výsuvném rameni s šířkou záběru 160 cm. Mulčovač je vybaven kladivy, která zvládají sekat i menší 

nálety. Firma dopoledne traktor dodala, zaškolila zaměstnance v ovládání stroje a poté �rma sekající lesopark zaškolila 

naše zaměstnance v sekání tohoto prostoru s novou technikou. Do budoucna se počítá s využitím traktoru pro sekání 

všech větších obecních ploch i v okolních osadách. Ke stroji bychom chtěli v příštím roce pořídit i další vybavení, jako 

čelní nakladač či sněžný pluh.                                            Jan HOFMANN

Často slýchávám i čtu připomínky, že se u 
nás v naší obci „nehraje“ na politické stra-
ny, a že se jedná pouze o jednotlivce na 
kandidátkách napsaných. Do jisté míry 
mají tito lidé s  tímto tvrzením pravdu, 
vždyť se podívejme na počet lidí v zastu-
pitelstvu, kteří se do něj dostali z  nízké 
pozice získáním velkého počtu hlasů. 
 Ale jinak? Politika je všude okolo 
nás a ovlivňuje velmi významně dění 
v  naší obci. Schválení například zákona 
o rozpočtovém určení daní pro nás zna-
mená přínos možná i několika milionů 
korun, jak již kdysi zde psala Veronika 
Vendlová. Jsou zde i krajské dotace na 
různé projekty, dotace plynoucí od státu 
k  nám, to je také politika. Politika tedy 
ovlivňuje z  velké části investice v  naší 
obci. 
 Jak je to s  politikou přímo v  našem 
zastupitelstvu? Všech 15 zastupitelů ze 
tří stran se na jednání dohodlo na velké 
koalici. Na dvou předvolebních jed-
náních byly navrženy změny, které by 

Politika a naše obec?
se ve volebním období měli odehrát. Na 
některých jsme se dohodli, na některých 
ne. Nebudeme si nalhávat, že některé 
jsou plněny a některé ne. Možná bohužel 
jsme nikdy nesepsali žádnou smlouvu, 
která by zaručovala jejich plnění. Pak 
je například dohadování o uvolnění 
či neuvolnění místa místostarosty, po 
přijetí tajemníka, pouze v poloze dohad, 
kdy jedna strana říká ano, takto zněla 
dohoda, ale druhá strana na to, ukažte 
nám smlouvu s podpisem. A i právě toto 
je politika. 
 V  příštím roce se uskuteční volby, 
které pro nás budou znamenat hodně. 
Nemyslím tím volby do obecních za-
stupitelstev, které budou jistě důležité, 
ale především volby parlamentní. 
Všichni můžeme vidět, jak se pomalu 
připravuje na vládu levicová koalice, ze 
které se přiznám, mám trochu strach. 
Pravděpodobně i proto musel skončit 
ve funkci vedoucího Ústavu pro studium 
totalitních režimů pan Daniel Hermann 

a nejen on, aby nikdo během této vlády 
nevytáhl nějakého králíka z  klobouku. 
Mám strach i z  toho, kam fungování 
těchto vlád v  zahraničí vedlo, například 
Řecko, Kypr, či Španělsko. A právě tyto 
volby budou ovlivňovat i přítok 7nancí 
naší obci, díky nimž můžeme zatím real-
izovat některé naše projekty.
 Ano přiznám se, píši politický 
článek a nestydím se za to. Jsem člověk 
angažovaný ve straně ODS a prosazuji 
její názor, i když tento článek píši pouze 
jako můj vlastní názor. Přiznávám, ne se 
vším, co vláda dělá a co navrhuje, souhla-
sím, ale některé věci se dají praktikovat 
i na obcích, jako je například udržitelný 
rozpočet. Byl bych však nerad, aby v naší 
obci nastala někdy situace, kdyby názor 
občana nemohl být z jakéhokoliv důvodu 
vytištěn v  našem zpravodaji, a budu se 
zasazovat za necenzurovaný Zpravodaj, i 
když to patrně nebude jednoduché. 

Jan HOFMANN
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Také do naší obce zavítal pokrok či 
„pokrok“ v  podobě nabídky firmy Sco-
larest, dceřiné společnosti známého 
stravovacího gigantu Eurest. Není nic 
nového, že se rojily neustále stížnosti a 
připomínky ke školní kuchyni, které se 
ale většinou neřešily. Před několika lety 
na nátlak rodičů přistoupili zaměstnanci 
kuchyně na to, že budou vařit dvě jídla, 
aby si i nespokojení strávníci mohli zvolit 
dle své chuti. Přesto ani to nestačilo, o 
kvalitě jídel pocházející ze zdejší kuchyně, 
se spekulovalo i nadále. Šířily se různé 
nepravdy a spekulace, například o vaření 
z  polotovarů, používání dochucovadel, 
vyrábění polévek z  prášku a podobné 
„zaručené“ informace. 
 Shodou okolností v dubnu obec 
kontaktovali zástupci /rmy Scolarest 
a sjednali si schůzku, aby představili 
svoji strategii. Na schůzku byli pozváni 
zástupci obce, paní ředitelka a vedoucí 
jídelny paní Hemzalová. Začaly se šířit 
dezinformace a zaručené zprávy o tom, 
že už je celá věc dohodnutá. Zatím jsme 
byli osloveni my, zástupci SRPŠ, abychom 
rozšířili o/ciální materiály /rmy Scolarest 
mezi rodiče a vyslechli si jejich reakce 
na celou věc. Kdo měl zájem, mohl se 
vyjádřit. 
 V  propagačních materiálech byly 
také uvedeny školní jídelny, kde /rma 
už nějaký čas operuje. Našla jsem si kon-
takty na některé ze základních, středních 
i mateřských škol z  tohoto seznamu a 
stejně tak i další všeteční rodiče, kteří 
chtěli mít informace i z druhé strany, od 
konečných zákazníků čili strávníků.
 Reakce byly ze širokého spektra. Za-
tímco jedni si /rmu pochvalovali, druzí 
viděli spíš negativní stránky. V  každém 
případě jsme měli k  dispozici určitý 
vzorek respondentů. Také ze strany 
rodičů přicházely různé reakce, ale 
většina z  nich byla spíš pro zachování 
stávající kuchyně, pokud bude nějaká 
vidina změny k lepšímu.

Školní kuchyně versus Scolarest
 Na konci května se uskutečnilo další 
jednání, s rozsáhlejší skupinou lidí. V aule 
základní školy se sešli nejen zástupci 
obce a zaměstnanci jídelny, ale také 
zástupci školy a za rodiče i SRPŠ. Firma 
prezentovala svou strategii, padla řada 
dotazů a odpovědí. Uvědomili jsme si, 
alespoň tedy, pokud mluvím za sebe, 
že /rma možná nabízí úsměv a úroveň, 
ale že je to velký závazek na poměrně 
dlouhou dobu šesti let. Firma přislíbila 
uhradit investice do technologií, které by 
zvedly úroveň distribuce jídla z kuchyně 
do školy a také zavést čipový systém. Na 
druhou stranu z  diskuse vyplynulo, že 
podstata, tj. suroviny, ne náhražky, lokální 
dodavatelé a snaha o pestrost je u obou 
subjektů – stávající kuchyně i Scolarestu 
– tatáž.
 Položili jsme si tedy otázku – chceme 
změnu za každou cenu nebo chceme 
změnu, kterou si budeme řídit sami, i 
když to bude znamenat určité nasazení 
ze strany zaměstnanců školní kuchyně, 
obce a také s tím spojené náklady z obec-
ní kasy? Protože rodiče přistupovali 
k  nabídce /rmy spíše skepticky a také 
míra nespokojenosti na školách, kde 
jsem se telefonicky ptala, byla vyšší než 
míra spokojenosti, dohodli jsme se (my, 
zástupci SRPŠ za jednotlivé třídy) na 
tom, že si dáme následně schůzku se 
zaměstnanci jídelny. Chtěli jsme zjistit, 
k jakým změnám jsou ochotni a jak celou 
situaci společně vyřešíme ke spokoje-
nosti alespoň větší části rodičů (protože 
všem se zavděčit nelze). Z ohlasu rodičů 
jsme sestavili určitý seznam požadavků, 
který jsme v  kuchyni společně probrali 
a byly nám zodpovězeny další dotazy 
ohledně vaření, jídelníčku atd. 
 Z  této schůzky vznikl zápis, který 
jsem kromě paní Hemzalové také po-
dala na obec. Proč? V zápise navrhujeme 
započít jednání s  /rmou zabývající se 
čipovým systémem ve stravování, což 
bude vyžadovat jistou sumu peněz. Další 

věc, která by měla zlepšit hlavně vzhled 
vydávaného jídla, ale také odstranit pro-
blém stydnutí je (vzhledem k  převážení 
jídla z kuchyně do školní jídelny) zakoupení 
speciálních termoboxů určených k ucho-
vání potravin. Personál kuchyně se stavěl 
k našim požadavkům kladně, měli snahu 
se dohodnout, byli ochotni se kontakto-
vat s kuchyní v Mnichově Hradišti. 
 Celá schůzka vyzněla pozitivně. Mys-
lím, že všem se ulevilo, že se dokážeme 
shodnout a zachovat se progresivně, rea-
govat na podněty a ty následně řešit.
 Ve čtvrtek 13. června kuchařky vy-
razily do školní kuchyně v  Mnichově 
Hradišti, aby nasbíraly nové zkušenosti, 
postřehy, recepty a zjistily odpovědi 
na své otázky, které se týkaly hlavně 
převozu jídla z kuchyně ke strávníkům a 
jeho udržení v určité kvalitě. Rozhodně je 
to krok dobrým směrem. Vždy je každá 
záležitost jen o lidech a jejich ochotě se 
dohodnout.
 Od začátku příštího školního roku 
by měl nastat i posun ke kvalitnějším 
odpoledním svačinkám v mateřské škole, 
na něž si často rodiče stěžují. Říkám 
na rovinu, jděte a řekněte, jaká je Vaše 
představa, zamyslete se, co podle vás je 
ideální odpolední svačinka. Předneste 
svoje návrhy. Věřím, že nové nápady se 
hodí vždycky.
 Takže prozatím jsme zachovali 
současný stav věci – čili stávajícího pro-
vozovatele i zaměstnance školní kuchyně 
a jídelny. Zda se pohneme kupředu 
k modernizaci celého systému, to je věc 
k  řešení pro naše zastupitele. Pokud by 
to však usnadnilo práci v kuchyni, zlepšilo 
tok informací od strávníků k  jídelně, 
zjednodušilo systém vyúčtování, 
vynaložené peníze by se bohatě vrátily 
ve spokojenosti rodičů a strávníků.

Za SRPŠ Mgr. Kateřina POSPÍŠILOVÁ

Jak je to se slavíky?
Slíbil jsem posledně v  Úhelnici, že ten-
tokrát napíši pár slov o slavících. Přestože 
moje studijní plocha má rozlohu více 
jak 200 kilometrů čtverečních, zúžím 
příspěvek na náš region. 
 Slavíci zde hnízdí na řadě míst, nově 
se objevili i v  Úhelnici, v  křoví u silnice. 
Místo však není optimální svou velikostí, 
přesto se zdá, že hnízdění probíhá. 
 Zpěvák však byl při kroužkování 

Pak jsou už tiší a nenápadní.
 Podle ornitologického kroužku a 
jedinečného kódu pro každého slavíka 

zjištěn mladý a není tak u něj záruky, že 
se příštího jara vrátí. Takoví se povětšinou 
snaží v  pozdějších letech o návrat do 
místa narození. Spíše lze doufat v návrat 
některého z  možných potomků, třeba 
ovšem dodat, že právě silnice je pro 
slavíky velmi nebezpečná. Přeletují totiž 
nízko při zemi. Přestože lze někde v re-
gionu i v začátku června ještě místy slyšet 
zpěv, ti hnízdící umlkají s líhnutím mláďat. 
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Tiskoviny Kněžmostska

lze v  pozdějším čase zjistit mnoho zají-
mavého. Tak třeba se ukázalo, že hned za 
lesem u Husí Lhoty hnízdí slavík, jenž se 
do místa vrátil počtvrté. 
 U jiného, chyceného poblíž Dol-
ních Stakor bylo zjištěno, že se narodil 
v  roce 2006 u kněžmostského mlýna 
(poslední hnízdění před zánikem loka-
lity v důsledku vykácení podrostu). Tento 
osmiletý slavík je druhým nejdéle sle-
dovaným, v  archivu Kroužkovací stanice 
Národního muzea v  Praze. Pokud by se 
vrátil do místa přesídlení i příště, stane se 
už rekordmanem. 
 Dalším zajímavým výsledkem je 
odchycení slavičího páru u rybníku 
Střípek na dohled Býčiny, kde bylo 
doloženo podle kroužků setrvání ptačího 

je či na lep chytající. Pro zábavu, nebo 
k  ogrilování! Možná jste to na tamních 
tržnicích sami viděli. Chytají je ale i opice, 
draví ptáci a šelmy, decimuje počasí vele-
hor i písečné bouře Sahary. 
 Do klecí chytají ptáčníci pro svoji 
potěchu. A přesto se mladý kněžmostský 
slavík vrátí do kopřiv Boleslavska zpívat a 
hnízdit. A dokonce opakovaně. Je-li ten-
to zmíněný osmiletý, je tomu podobně, 
jako by vašemu psu bylo dvacet! 
 Mám těchto setkání stovky, po stránce 
emocionální - pro radost, po stránce 
vědecké - třeba pro zjištění nároků na 
hnízdní prostředí a jejich potřebnou 
ochranu. 

        
                            Pavel KVEREK

manželství z roku předchozího. U slavíků 
to nebývá častý jev a nelze si ptačí věrnost 
jakkoliv idealizovat. Jde pouze o fakt, že 
ptáci úspěšně zvládli náročnou cestu do 
subsaharské Afriky, zvládli i návrat a tudíž 
se poté doma potkali. 
 Samozřejmě, že mne tato setkání 
naplňují obdivem k pětadvaceti gramům 
ptačího života, cestujícího za nocí 
samostatně a po rozsáhlém prostoru.  
 Třeba si uvědomit právě třeba u 
mláďat, která cestu neznají, že jim nemá 
kdo radit a napovídat. Varovat před af-
rickými pavouky, chytajícími drobné pěvce 
do pevných sítí, před obřími netopýry 
v oblasti Středomoří, kteří je chytají též. 
 Před četnými zlomyslníky na evrop-
ském pobřeží i na ostrovech, střílející 

V  současné době mají obyvatelé k  dis-
pozici dvě tiskoviny, vydávané periodicky. 
Čtvrtletník a měsíčník. Obě jsou k  dis-
pozici zdarma, měsíčník lidé dostávají 
přímo domů. Dalším zdrojem jsou infor-
mace na internetu. Lze tedy soudit, že 
informovanost i těch lidí, kteří nemohou 
či nechtějí chodit na veřejná zasedání 
zastupitelstva, je dostatečná. Nebudu se 
rozepisovat o možnostech dalších, jako 
je vývěsní deska na náměstí či schránka 
na budově úřadu, vrátím se k tiskovinám 
prve zmíněným. 
 Stále mi připadá, že zájem obyvatel 
přispívat k  společné informovanosti je 
malý, v případě měsíčníku zcela jistě. A je 
to škoda. Nelze totiž o naší oblasti vůbec 
říct, že se toho v ní děje málo. Není to 

však problém jen náš, dopisuji pravidelně 
hned do několika periodik v okolí a i tam 
zájem opadá. 
 Chtěli jsme po volbách dát možnost 
lidem „být více v  obraze“ a čekali jsme, 
že věc bude snazší. Neustoupíme zatím 
ze záměru, vycházet budou dál oboje. 
A máte-li jako čtenáři připomínky či 
stížnosti, řekněte to, napište, zatelefonu-
jte. 
 Tak jako se stalo nedávno směrem 
k  Novinkám z  Kněžmostska, ale též 
v  případě Kněžmostského zpravo-
daje. Příspěvek z  knihovny, který jsem 
v  redakční poště nenašel, nemůže přeci 
zavánět cenzurou! To se opravdu neděje. 
Velmi ctím názorovou různorodost, vždyť 
je to v tomto ubohém čase jedno z mála, 

co nám z  porevolučních výdobytků 
zůstalo k zaradování a toho práva si 
každý užívejme. 
 Stejně tak učitelé zdejší základní školy 
ve vztahu k  čtvrtletníku. Mají-li důvod 
protestovat proti výrazivu v  úvodníku, 
nechť tak činí, za sebe musím říci, že jsem 
to očekával. Ohradil bych se též.  
 Na základě připomínek dojde 
k  několika změnám, které už nyní dos-
távají podobu. Sám za sebe chci jasně 
prohlásit, že jsem vždy ve vystupování 
směrem k  veřejnosti usiloval o tón 
neprovokující, v  mezích možného snad 
kultivovaný, smiřující. Na nutnosti změn 
zazněla shoda i při jednání rady obce a 
budou uskutečňovány.  

 Pavel KVEREK

V dopravní soutěží opět úspěch!
Mladí cyklisté v okresním kole

V pátek 17. května 2013 se pod vedením 
paní učitelky Jaroslavy Doležalové 
zúčastnili zástupci naší školy Dopravní 
soutěže mladých cyklistů v Mladé 
Boleslavi.
 Jak už bývá pravidlem, obě naše 
družstva se umístila na předních 
místech pomyslného žebříčku, a to starší 
družstvo, ve složení:
M. Boček (9. tř.), T. Paclt (7. tř.), K. 
Pospíšilová a B. Strnadová (8. tř.),  na 3. 
místě a mladší družstvo, ve složení:
Ž. Cenefelsová, P. Dul, E. Kovářová (6. tř.) 
a J. Krček (5. tř.), na 1. místě!               
                           

 Mgr. Ivana VESELÁ

cerven 2013.indd   7 6/22/13   7:04 AM



8 Zpravodaj obce Kněžmost

Krajské kolo dopravní soutěže

Ve dnech 3.–4. června se konalo v Mladé 
Boleslavi krajské kolo Středočeského 
kraje Dopravní soutěže mladých cyklistů, 
kterého se zúčastnilo i družstvo mladších 
žáků kněžmostské školy ve složení:
Eliška Kovářová (6. tř.), Žaneta Cene-
felsová (6. tř.), Jaroslav Krček (5. tř.), Patrik 
Dul (6. tř.). Žáci plnili pět soutěžních dis-
ciplín: 1. Pravidla provozu na pozemních 
komunikacích - test,  2. Pravidla provozu 
na pozemních komunikacích - praktická 
část, 3. Jízda zručnosti na kole, 4. Zásady 
poskytování první pomoci, 5. Práce s ma-
pou. 
 Letošní ročník komplikovalo deštivé a 
chladné počasí, ale i za těchto zhoršených 
podmínek se žáci snažili svědomitě splnit 
všechny disciplíny. Nakonec obsadili 
pěkné čtvrté místo, pouze s deseti ztrá-
tovými body na místo třetí.   
 Také v jednotlivcích se umístili 
na  velmi pěkných místech. Žáci tak byli 
po zásluze odměněni za svoji obětavou 
a  pečlivou přípravu a již se všichni 
společně  těší na příští ročník soutěže. 
Tak jim držme palce, aby dosáhli co 
nejlepších výsledků.                

 V  1. kategorii (1.–3. třída) se utkalo 
sedm soutěžících , ve 2. kategorii (4.–5. 
třída) osm soutěžících. Někteří soutěžící 
využili možnosti doprovodu KARAOKE. 
 Děkujeme tímto SRPŠ na zakoupení 
ozvučovaní techniky a paní Haně Bejrové 
za symbolické slavíčky z  keramiky pro 
zpěváky na prvních třech místech. 

             Mgr. Ivana VESELÁ

Kněžmostský slavíček zazpíval
Ve středu 29. května se ve škole konala 
tradiční pěvecká soutěž Kněžmostský 
slavíček. Tentokrát však se zúčastnili žáci 
pouze z prvního stupně, tedy jen ve dvou 
kategoriích. Poprvé jsme mohli vyzkoušet 
ozvučovaní techniku, kterou zakoupilo 
SRPŠ z  výtěžku školního plesu. Její ob-
sluha ještě trochu vázne, ale věříme, že si 
s ní poradíme.

Jaroslava DOLEŽALOVÁ
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Cesta k pramenité studánce

Slunečný květnový den se děti z  MŠ Kněžmost (na 
pozvání pana Prokůpka) vypravily na exkurzi do 
vodárny Rečkov. Zvládnout tolik dětí za chodu strojů 
a zvuků vody chce velký hlasový potenciál, což 
pan Prokůpek má. Na jeho pozvání si nejstarší děti 
prohlédly řídící místnost vodárny, další velké interiéry 
s potrubím a venkovní zajímavosti, jako je například 
historické čerpadlo z roku 1890. 
 V patře provozovny jsme mohli prosklenou podla-
hou pozorovat proud vody a v kádi pstruhy, pro které 
je klokočská voda domovem. Že je opravdu výborná, 
jsme se mohli přesvědčit ochutnávkou.
 Po exkurzi jsme se vydali za krásou přírody stez-
kou podle potoka v  blízkosti   studánky Klokočka. 
Plněním různých úkolů nám cesta rychle ubíhala. 
 Brzy se vyprázdnily batůžky s dobrotami a my, plni 
dojmů a osvěženi lesním vzduchem, jsme se vraceli 
domů. Velké poděkování patří panu D. Prokůpkovi.

  D. EISOVÁ. K. KOBRLOVÁ

Dlouho jsem zvažovala, zda se zapojit do 
rozbouřeného dění kolem naší Základní 
školy. Nakonec jsem dospěla k  tomu, 
že mám jako rodič také právo na názor. 
Někdo se s  ním ztotožní, jiný si bude 
ťukat na čelo a dalšímu to bude jedno. Já 
to beru. 
 Pokud mi něco celý dospělý život vadí, 
tak je to několik vlastností a těmi jsou pa-
sivita, lhostejnost, sobectví a nedostatek 
velkorysosti. Proto se už dlouhé roky 
snažím dělat pravý opak. Někdy mám ale 
pocit naprostého zmaru. A ten jsem měla 
přesně ve chvíli, kdy jsem dočetla článek 
v Novinkách z Kněžmostska, pod který se 
podepsali „pedagogové ZŠ Kněžmost“. 
Autor je tedy neznámý, je to kolektivní 
práce pedagogů naší školy, která hovoří 
k  nám všem, ostatním. Je to ale jen 
jeden úhel pohledu. Jiný pohled mo-
hou mít obyvatelé obce, rodiče, děti, ale 
především zřizovatel, kterým je vedení 
obce. 
 Přesně před rokem jsme v  Odoleně 
Vodě sebrali odvahu a vypsali konkurz 
na ředitele/ku Základní školy. Věřila 
jsem (coby neuvolněná radní), že se 
přihlásí dobří kandidáti. Podařilo se, 
měli jsme štěstí a dokonce shodný názor 
s  výběrovou komisí. Jmenovali jsme no-
vou paní ředitelku, která nebyla s městem 
a vztahy v něm nijak spjata a škola pod je-
jím vedením šlape jako dobře namazaný 
stroj. 
 Strhly se podobné nepokoje, vyslechli 
jsme si nadávky a četli podobné maily, 

jako kolují dnes v Kněžmostě, ale dnes je 
ten krok zpětně hodnocen velmi dobře 
především rodiči, ale nejvíc dětmi a o 
ty nám šlo především.  Zákon hovoří 
jasně – ředitele jmenuje rada dané sa-
mosprávy, komise je poradním orgánem. 
A je to tak správně, protože rada města 
je odpovědná za školu a také se zod-
povídá zbytku zastupitelstva. Když se 
stane, že rozhodnutí rady není stejné, jako 
rozhodnutí komisí (ať jsou to komise na 
cokoliv), pak je většinou oheň na střeše. 
Jenže přesně to je princip zastupitelské 
demokracie. Volíme ve volbách ty, o kom 
jsme přesvědčeni, že nás dobře zastoupí, 
delegujeme na ně rozhodovací pravo-
moc o společných (obecních) věcech. Tak 
to prostě je.
 Zjišťovala jsem na Ministerstvu 
školství, jak je to průměrným platem 
učitele. Byla jsem poměrně překvapena, 
protože jsem měla celou dobu dojem, 
že je to o mnoho horší. Například práce 
prodavačky je v našem regionu honoro-
vána o 30% méně, než práce učitelů.  
 Někdo může namítnout, že jde o pro-
fesi, na kterou není třeba vysokoškolského 
vzdělání. To je samozřejmě také pravda, 
ovšem všechny profese mají svá pro, 
ale i proti. Také jsem si říkala, že asi žiji 
v  jiné době, než učitelé, protože jistotu 
zaměstnání dnes přeci nemá nikdo z nás. 
I já mohu být zítra bez práce, ale tak to je, 
přijala jsem to jako fakt a až se to stane, 
nějak se s tím budu muset poprat. Jistoty 
dnes prostě neexistují.

 Na závěr bych ráda poděkovala všem, 
kdo se o naše děti dobře starají. Já sama 
jsem chtěla, aby naše dítko navštěvovalo 
školu, kde bude k  dětem jiný a lepší 
přístup. V ZŠ Kněžmost se mi totiž (když 
jsem tam chodila já) vůbec nelíbilo a 
dodnes si vzpomínám na nepříjemné 
chvilky v  lavici a moji dětskou bezmoc, 
bránit jsem se nemohla a nedokázala.  
 Dnes vím, že škola ve Všeni byl nero-
zumný experiment, který se nám málem 
nevyplatil. Uvěřili jsme tamnímu řediteli, 
který se nakonec pěkně „vybarvil“…. Díky 
vstřícnosti stávající paní ředitelky, paní 
učitelky Šoltysové a především Květy 
Bartoňové dnes po roce mohu říct, že 
se podařilo všechno dohnat. K  určitým 
věcem přistupuji navíc s  větší pokorou, 
zejména když nejde jen o mě samotnou.
 Osobně si myslím, že je pořád co 
zlepšovat, že lidem, kteří dělají něco pro 
ostatní, musíme stále dokola děkovat a 
že vždycky může být hůř, ale i líp. Situace 
ve škole se za čas stabilizuje. Sice se to asi 
nikomu z nás nelíbí, ale nejsme nenahra-
ditelní. Naopak. Že to není spravedlivé? 
Na to už si budete muset odpovědět 
sami.
 Pokud máte chuť mi sdělit svůj názor 
na věc, budu velmi ráda: veronika.vend-

lova@seznam.cz

Pěkné léto všem.

Veronika VENDLOVÁ

Jen osobní pohled na věc nestačí
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Ukázka hasičské práce v MŠ

POMOC DAVÍDKOVI

Děkujeme rodičům, kteří přinesli víčka od PET lahví. Nasbíraná víčka jsme předali rodině 
nemocného chlapečka z Mnichova Hradiště, peněžní výtěžek ze sběru víček poslouží na 

jeho další léčbu.

Zaměstnanci a děti z mateřské školy

Když zahouká siréna,

co to asi znamená?

S autem k ohni profrčí

nebojácní hasiči.

Uvidíš-li oheň plát,

zavolej sto padesát!

Ano. Na konci května přijeli do mateřské 
školy hasiči. Po nastoupení všech dětí ze 
školky nám pan Orzech vysvětlil práci 
hasičů. Dozvěděli jsme se spoustu zají-
mavých informací, např. kdy a proč vůbec 
hasiče voláme, jaké použijeme telefonní 
číslo, že se musíme představit, říct od-
kud voláme a kde hoří. Zajímavé bylo i 
povídání o tom, jak se správně opouští 
hořící prostory. 
 Po této besedě jsme si vyzkoušeli, 
jaké by to bylo, kdyby opravdu ve školce 
hořelo, proto jeden chlapec ze školky za-
volal telefonem hasiče. Po krátké chvíli se 
ozvala siréna. A to už se k  naší školičce 
blížili hasiči. Dojeli před školku, začali 
vyskakovat z  auta a natahovat hadice. 
Některé děti nevěřily vlastním očím, co se 
to děje. Po ukázce si děti mohly vyzkoušet 
stříkání hadicí a prohlédnout si hasičská 
auta. Viděli jsme i auto, které zasahuje u 
autohavárií.
 Na závěr měli pro nás hasiči 
připravenou soutěž. Přetahování. Ten-
tokrát se děti přetahovaly s  velkou cis-
ternou. A jak myslíte, že to dopadlo? No, 
jasně, vyhrály děti. A dostaly od hasičů 
dárek. Velké hasičské auto, se kterým 
si teď moc rády hrají. Takže tímto by-
chom Vám chtěli poděkovat. HASIČI 
Z KNĚŽMOSTA  DĚKUJEME!!                  

Vlaďka BEJROVÁ
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Dne 25. 5. 2013 proběhl v  JO Kněžmost 
již III. ročník Dne koní zorganizovaný 
jako den otevřených dveří v  jezdeckém 
oddíle pro širší veřejnost, rodiče s dětmi, 
milovníky koní a příznivce Jezdeckého 
oddílu Kněžmost.
 Nebylo sice tak krásné počasí, jako 
při minulých ročnících, ale celkově celý 
den proběhl jen s  malými dešťovými 
přeprškami. Dětští návštěvníci si mohly 
užít soutěže s  koňskou tématikou (hod 
podkovou, skládání koňských puzzlí, 
překážkovou dráhu s koníkem na tyči a 
vybarvování či spojovačky s  motivem 
koní. Dále svezení na koních, které 
zajišťovali koně z  Psychiatrické léčebny 
Kosmonosy, které zde prezentovali 
sdružení přípravy koní pro hiporeha-
bilitaci CPK Chrpa. Sdružení CPK Chrpa, 
věnovalo také drobné ceny pro děti do 
soutěží.
 Na kolbišti probíhal od 10:45 pro-
gram, který zahájily Dámy v  sedle, 
které předvedly velmi působivé vy-
stoupení pod vedením a komentářem 
Petry Krnošové. Po té se představila 
nejmenší koňská slečna jezdeckého 
oddílu klisna Calypso s  11letou Markét-
kou Škodovou. Markétka předvedla 
základní přiježděnost ponyho a parku-
rové skákání. Celý program po té oživily 
členky klubu Agillity Mladá Boleslav a.s., 
které se svými pejsky předvedly ukázky 
překážkové dráhy pro psy. 
 Pejsci byli velmi pestře zvoleni od 
nejmenších plemen až po velké královské 
pudli. Dopolední program uzavřely naše 
členky oddílu v převleku za pirátky, Jitka 
Bartošová na Bali a Soňa Bobková s  Ro-
jem při velmi rytmickém a elegantním 

předvedení para-
lelního ježdění na 
hudbu z  9lmu Piráti 
z Karibiku. Po té 
následovala krát-
ká polední pauza, 
která umožnila 
n á v š t ě v n í k ů m 
plně využít bohaté 
občerstvení, které 
jezdecký oddíl pro 
tuto příležitost 
připravil. V  sorti-
mentu byla mimo 
jiné výborná káva 
s  kávovaru cappuc-
cino nebo presso, 
domácí medovník, 
vynikající uzená kýta 
a na zapití se točilo 
rohozecké pivo a 
točená rohozecká li-
monáda.
 Odpolední pro-
gram zahájila Kristí-
na Kolomazníková 
se svým koněm In-
diánem s  ukázkou 
přirozené komuni-
kace, pak následo-
valo voltižní vy-
stoupení nejmenších 
členek oddílu 
v  podání Elišky 
Černé a Karolínky 
Štěpánkové, které ukázaly, jak vypadá 
výcvik dětí na pony od nejútlejšího věku. 
Program na kolbišti uzavřel Milan Šimun 
s Bali, který předvedl ukázku parkurové-
ho skákání. 

Po té program ukončilo losování bohaté 
tomboly, které korunoval chlazený kro-
can, který nám jako hlavní cenu věnovalo 
Zemědělské družstvo Sever Loukovec. 
 V  závěru svého sdělení bych ráda 
poděkovala všem sponzorům, kteří 

přispěli k  úspěšnému zrea-
lizovaní naší akce: ZZN Po-
labí a.s, Zemědělské družstvo 
Sever Loukovec, průmyslové 
zboží manželé Kobrlovi, 
obec Kněžmost, Škoda auto 
a.s, pivovar Rohozec, Josef 
Trojan, řeznictví a uzenářství 
Pavel Kobrle. Poděkování 
patří také všem členům a 
přátelům oddílu, kteří se na 
přípravě a realizaci našeho 
Dne koní podíleli.
 Celou akci také 
podpořil Eko-Kom a.s., který 
věnoval ceny dětem do 
soutěží v rámci podpory eko-
logického programu, který 
Jezdecký oddíl Kněžmost 
dodržuje. 

za Jezdecký oddíl Kněžmost 
Petra ČERNÁ RYNEŠOVÁ

Den koní na Žantově už potřetí
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Počet slovanských osad se od vzniku 
první osady na Andělíku (mezi Žantovem 
a Lítkovicemi) v  polovině 7. století 
příliš nezměnil. Někdy v  8. století vzni-
kají dvě další osady – jedna mezi Sol-
cem a státní silnicí Mnichovo Hradiště 
– Sobotka a další v Bosni,  v  její západní 
části.  Pravděpodobně až po zániku 
hradiště na Mužském – Hradech vznikla  
osada ve Dneboze a až v  11. století  
vznikla nejmladší zatím známá osada  
v  Kněžmostě na Pazderně. 

První nálezy, které ukazovaly na   
slovanské osídlení této lokality, se ob-
jevily nejspíš po rozorání mezí a první  
hluboké orbě po vzniku JZD v  50tých 
letech 20. století. Pak lokalita upadla  
v  zapomnění a byla znovu objevena až  
v  r. 2012 při přípravě páteřní komunikace 
pro budoucí výstavbu rodinných domků. 
A potvrdila se i původní lokalizace slovan-
ského osídlení. V  Kněžmostě by měla být  
ještě jedna slovanská osada, a to za STS 
(dnes Kautex) v místě areálu 6rmy Iveco, 
ale toto nemám nálezově potvrzeno. Zají-
mavé je to, že staré tržiště v Kněžmostě Na 
Františku je prokazatelně o 100, možná o 
200 let starší, než osada na Pazderně.

Vzhledem k  tomu, že obyvatelstvo 
výše zmíněných osad muselo živit nejen 
sebe, ale ještě minimálně dvojhradiště 
Hrada – Klamorna, zdá se mi jejich počet 
podezřele malý. Porovnáme-li hus-
totu osídlení v  době hradištní (8.–11. 
století) s  hustotou osídlení po druhé 
(vnitrozemské) kolonizaci za posled-
ních Přemyslovců v  okolí královských 
hradů Bezdězu nebo Křivoklátu, je počet  
zemědělských osad na srovnatelné ploše 
několikanásobně vyšší (stejná situace je i 

v okolí Kněžmosta).  
 Protože zemědělské osídlení kolem  
královských hradů muselo uživit zhruba 
stejné množství nezemědělského obyva-
telstva (posádku hradů a městečko pod 
ním) – počítám, že počet obyvatelstva na 
hradišti Mužském – Klamorně byl zhruba 
stejný jako aglomerace Bezděz nebo 
Křivoklát, vede mě to k   domněnce ,že 
část slovanských osad v našem okolí není 
ještě lokalizována. Můžeme jenom dou-
fat, že se nám uvedené neznámé osady  
podaří alespoň zlokalizovat, když ne 
přímo prozkoumat, než je lidská tupost a 
stavební technika de6nitivně zničí.

Pohřební ritus starých Slovanů

Původní pohřební ritus starých Slovanů 
byl žárový. Po příchodu na naše území  
v  2. polovině 6. století mrtvé spalovali 
a popel z  pohřební hranice ukládali do 
mělké jamky v zemi (nejspíš v látce), nebo 
jej nasypali do větší užitkové nádoby a tu 
taktéž uložili do mělké jamky v zemi. Do 
nádoby s  popelem někdy prorazili malý 
otvor „pro duši“ jako v  nádobě z  8.–9. 
století, nalezené v Praze na Újezdě. 
 Tato plochá žárová pohřebiště měla i 
přes 100 hrobů, a přesto se velmi těžko 
hledají. Pokud při orbě nevynese pluh 
na povrch zbytky popela nebo části 
pohřebních nádob, není velká šance 
na objevení pohřebiště. Stejnou službu 
archeologům poskytne i rýha pro pok-
ládku inženýrských sítí, pokud se jí podaří 
narušit některý hrob, nebo skrývka or-
nice, která odhalí hrobové jamky. Pokud 
se pohřebiště používalo dostatečně 
dlouho, aby se v  sousedství plochých 
žárových hrobů objevily i pohřby mohy-

lové, přijde se na ploché žárové hroby při 
průzkumu okolí mohylníku. To je příklad 
pohřebiště v  Přítlukách na Moravě, kde 
na ploché žárové pohřebiště s  pohřby 
v  nádobách pražského typu (nejstarší  
slovanská keramika u nás) navazovalo 
pozdější mohylové pohřebiště. 
 Cca od 7. století nastává změna. Po-
pel mrtvého se již nedává do země, ale 
navršuje se mohyla. Nádoba s  popelem 
mrtvého je uložena buď do mohyly, 
nebo se na místě budoucí mohyly vztyčí 
silný kůl, na jehož vrchol se umístí ná-
doba s  popelem mrtvého a kolem kůlu 
se následně navrší mohyla. Pokud byl 
mohylník (skupina mohyl) umístěn 
v  místech, které nebyly narušeny orbou 
nebo jinými zemními pracemi, zachovaly 
se dodnes. Největší mohylníky mívají 
i přes 100 mohyl. Tyto se dnes jeví jako 
skupina nízkých pahorků o průměru 
několika metrů. 
 Protože Slované obývali rozlehlé 
území, je i mnoho typů mohyl. Některé 
byly malé s  kůlem uprostřed (ty jsou 
v našem okolí), jiné byly s dřevěnou nebo 
kamennou konstrukcí. I počet pohřbů 
je různý. Některá mohyla obsahuje jen 
jeden pohřeb, v  některé je pohřbů více 
(rodinné mohyly?) I způsob uložení 
pohřbu se různí. Někdy je v  nádobě na 
vrcholku mohyly, někdy je uložen do ná-
sypu mohyly. Někde se následné pohřby 
ukládaly do boku mohyly a ta se v tomto 
místě rozšířila. Vznikly tak podlouhlé mo-
hyly, které mohou mít i několik desítek 
metrů délky a připomínají valy. Obsahují 
i několik desítek pohřbů.
 Zhruba od 7.–9. století nastává změna, 
Slované začínají pohřbívat nespálená 
těla. Nebožtíky pohřbívají do starších 
mohyl (birituální pohřby – v  mohyle je 
jak popel ze žárového pohřbu, tak ne-
spálené tělo), později ukládají do mohyl 
jen nespálená těla a poslední způsob jsou 
řadová pohřebiště, která mají uspořádání 
hrobů jako naše hřbitovy. Pohřbívání ne-
spálených těl má předkřesťanský původ, 
Slované byli ovlivněni sousedními náro-
dy. Na východě to byli Byzantinci a Sar-
maté, na jihu Avaři, n a západě a severu 
Germáni. V Čechách začínají pohřby ne-
spálených těl na přelomu 8. a 9. století.  
Po příchodu křesťanství se pohřbívání  
nespálených těl na řadových hřbitovech 
stává jediným povoleným způsobem 
pohřbu. Pohřbívání do plochých hrobů 
a do mohyl běží souběžně do 9.–10. 
století, kdy v  křesťanských  regionech  
pohřbívání pod mohylami zaniká. 
V  odlehlých regionech, kam křesťanství 
ještě plně neproniklo, se pod mohylami 
pohřbívá až do začátku 12. století. 

Slovanské osady v Kněžmostě a okolí

Rekonstrukce původního vzhledu mohyl z 8.-9. století. Nejdřív na Hrázce asi stál mohutný kůl 

a na něm popelnice se spálenými kůstkami mrtvého. Až později byla přisypána mohyla.
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Hrobová výbava
První žárové hroby a hroby v  mohylách 
jsou prakticky bez milodarů. Mrtvý měl 
u sebe maximálně nějakou kovovou 
součást oděvu (železnou přezku opasku, 
nožík nebo křesací kamínek). Stejně chu-
dé jsou i kostrové hroby, bohaté hroby 
začínají prakticky až se vznikem prvních 
státních útvarů (Velká Morava).

Mohylníky v našem okolí
V  našem nejbližším okolí se zachovaly 
jenom dva mohylníky, a oba v lese. První 
mohylník je v lese při cestě z Rašovce na 
Dobšín. Jedná se o skupinu 10 mohyl, 
objeven byl až v r. 1986 a dosud nebyl 
zkoumán. Vznikl mezi 7.–10. stoletím a 
byli zde pravděpodobně pohřbeni oby-
vatelé z hradiště Poráň. 
 Druhý mohylník je v  lese při cestě z 
Krásné vyhlídky do Příhraz v úseku mezi 
Krásnou vyhlídkou a Hrázkou. Je zde 7 
mohyl z 9. století. Jednu z nich prozkou-
mal v r. 1953 Dr. Šolle. Šlo pravděpodobně 
o mohylu s kůlem.   
V  mohyle byl pohřben nedospělý je-
dinec a jediná část pohřební výbavy, 
která se po spálení těla zachovala, byla 
železná přezka opasku. V  mohylách byli 
pravděpodobně pohřbeni obyvatelé 
hradiště Hrada – Klamorna. 
 Třetí mohylník, který se nezachoval, 
byl ve Dneboze. Z  něho byl nalezen jen 
jeden žárový hrob uprostřed staršího 
lužického pohřebiště.

Kostrová pohřebiště
V  našem nejbližším okolí máme zatím 
jen dvě kostrová pohřebiště. Jedno 
se našlo v  Bosni – v  její západní části 
blízko křižovatky U křížku. Při kopání 

sklepa v  čp. 19. Narazil pan Prýmek 
na kostru se záušnicemi. Podle těchto 
šperků  nošených na pásku ve vlasech 
blízko uší spadá uvedený pohřeb do 11. 
století. Druhé pohřebiště je na Solci, na 
západní části obce poblíž cesty ze Solce 
na Soleček. Podle nalezených záušnic 
spadá toto pohřebiště do 11.–12. století. 
Záušnice na obou pohřebištích jsou bron-
zové.
 Další kostrové pohřebiště, prakticky 
řadový hřbitov, našel pan Jaroslav Kortán 
před druhou světovou válkou, když ve 
svém zahradnictví prováděl výkopy pro 
pařníky a skleník. Pohřebiště zdokumen-
toval pan učitel Čech a nálezy i s plánkem 
pohřebiště vystavil v  malém muzeu 
v podkroví místní školy. Pohřebiště podle 
nálezů pochází pravděpodobně ze 12. 
století. Na jedné z  lebek je měděnkou 
přilepeno několik bronzových záušnic. 
Pohřebiště leží v  sousedství současného 
hřbitova. 
 A největší řadové pohřebiště leží 
pod městištěm Starého města v  Mladé 
Boleslavi. První výzkum prováděl v r. 1986 
v  tehdy rekonstruovaných domech čp. 
99 a 100 na Staroměstském náměstí Dr. 
Prostředník z Turnova a další výzkum se 
konal v  r. 2000. Při výzkumu v  r. 1986 se 
narazilo na několik desítek hrobů, některé 
v  superpozici (mladší pohřeb částečně 
překrýval starší hrob), v r. 2000 se narazilo 
u hradu na 50 hrobů.  Hrob, nalezené v r. 
1986 byly datovány do 12. století, hroby, 
zkoumané v r. 2000 byly datovány do 11. 
století . 
 Toto pohřebiště je nejen nejdéle 
používaným pohřebištěm, pohřbívalo 
se zde téměř 250 let, ale také největším, 
hroby se nacházejí pod celým Starým 

městem. Objev tohoto pohřebiště 
konečně vysvětlil, proč se místu v době 
založení Starého města říkalo „Na hro-
biech“. A na závěr poslyšte, co o slovan-
ských pohřbech praví perský cestovatel 
a geograf Ibn Rosteh (Rustah), žijící ve 
druhé polovině 9. a na začátku 10. století.  
Úryvek je z  jeho arabsky psané Knihy  
drahých kamenů, cestopisu, který 
popisuje národy Středomoří a východní 
Evropy. 
 V  cestopisu je zmínka o Slovanech a 
Maďarech, která je převzata z  dnes ne-
známého pramene. A nyní citát: „ Když 
někdo zemře, spálí ho v ohni. Potom je-
jich ženy, jestliže jim někdo zemře, řežou 
ruce a tvář nožem. Druhý den po spálení 
nebožtíka se k  němu vrátí, seberou 
z onoho místa popel, vloží jej do urny a 
tu umístí na pahorku. Když uběhne rok 
po smrti, vezmou dvacet džbánů me-
doviny a vydají se s  nimi na pahorek…  
jedí tam a pijí a potom se vzdálí.“ A to je 
zatím vše, co mohu říci o našich slovan-
ských předcích v  našem regionu. A 
příště – počátky Kněžmosta – tržiště Na 
Františku.

Ing. Theodor HONICKÝ, spolupracovník 
Muzea a galerie v  

České Lípě.

Literatura: Český ráj očima archeologa 
– 300 tajemných míst  a jejich příběhy – 
PhDr. Jiří Waldhauser  a kolektiv, Knihy 555 
Liberec 2006
Slované – Magdalena Beranová, Panora-
ma Praha 1988 

Pasování čtenářů 

Proběhlo 18. června 2013 v konferenční místnosti Obecního úřadu. 
Děti navštívila pohádková postavička vodníka Česílka, která prová-
zela pasování svým vodnickým příběhem. Děti odhalily skrytou 
postavu pana spisovatele Václava Čtvrtka. Paní knihovnice Hana 
Bejrová představila všechny čtenáře a přistoupili jsme k samotnému 
aktu: slibu rytířů řádu čtenářského. Slib přednesl host, starosta obce 
Ing. Adam Pospíšil, v jeho rukou spočinul i meč, kterým čtenáře pa-
soval.
Slib rytířů Řádu čtenářského
„Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů 
a básniček: budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského. 
Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu se 
k nim chovat opatrně a s úctou. Budu je mít rád. Tak slibuji ! “
Oslavu zakončily děti svým vystoupením, které bylo velmi vydařené. 
Dětem přejeme krásné zážitky s knihou a hezké prázdninové dny.

Ivana CENEFELSOVÁ
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Knihovna a její aktivity

Hodina matematiky – radost nebo stres?
Jak pro koho… V úterý 11. června 2013 
se těm, kteří se ve Volnočasovém centru v 
Mnichově Hradišti zúčastnili besedy s Ja-
nou Hanušovou, zdálo, že matematika je 
radost. Chvílemi bylo i hodně veselo.
Mgr. Jana Hanušová, Ph.D. má celoživotní 
praxi ve výuce matematiky a fyziky. 
V současné době působí jako učitelka na 
gymnáziu v  Mnichově Hradišti. Je spo-
luautorkou sbírek úloh, připravované 
učebnice a metodických materiálů pro 
výuku matematiky. Vede semináře pro 
pedagogy. Je přímou spolupracovnicí 
profesora Milana Hejného. (Pozn. Prof. 
RNDr. Milan Hejný,  CSc. je matematik, 
vysokoškolský profesor, autor mimořádně 
úspěšné metody výuky matematiky. 
V roce 2012 získal ocenění MathProf ONE 
neboli jednička mezi matikáři v rámci 
projektu Českých 100 Nejlepších. O jeho 
metodu projevilo zájem Polsko, Kanada a 
Itálie).
 Besedu začala Jana Hanušová 
vyprávěním o svých učitelských začátcích 
a svojí cestě k  odpovědi na otázku: Jak 
zajistit, aby si žáci pamatovali učivo déle 
než do první písemky. Pozorovala a vy-
hodnocovala projevy dětí při výuce a 
na jejich základě pak připravovala svoje 
hodiny. Postupně přicházely další otázky. 
Odpovědi na ně nacházela na didaktic-
kých seminářích profesora Milana Hejného, 
který zaujímal podobný přístup k  výuce 
v době svého působení na základní škole. 
Důvod přestupu z  vysoké školy, kde 
předtím přednášel, popisuje profesor He-
jný v  jednom ze svých rozhovorů takto: 
„Když byl můj syn ve čtvrté třídě, byl jsem 
vrcholně nespokojený s rigidní výukou 
matematiky v jeho škole. Žralo mě to a 
tehdy mi otec řekl, že s tím nic neudělám, 
můžu ho jít ale učit sám. I stalo se a já jsem 
skutečně nejprve na rok šel. Učení mě na-
konec uchvátilo a už jsem u toho zůstal. 
Usiloval jsem o to, aby dítě umělo mys-
let a mělo vztah ke kritickému myšlení.“ 
(Kettnerová L., Dítě nechce jen koukat, 
chce samo tvořit …, iFORUM: Časopis Uni-
verzity Karlovy, 17.1.2013).
 V matematice podle profesora Hejného 
jsou žáci vedeni přes geniálně promyšlené 
úlohy, které jsou dělány pro děti, ale 
s  vědomím „velké“ matematiky. Jsou 
připraveny tak, aby každé dítě dostalo úlo-

které mají různá řešení, více řešení nebo 
nemají řešení žádná. Ty pak vyvolávají 
diskuze a ve třídě je pěkný halas. Kantor 
musí tento halas zvládnout a řídit ho tak, 
aby byl „k věci“, což na učitele klade velké 
nároky. Ve třídě při tom vzniká silný mo-
ment spolupráce ve skupině. Dítě se učí 
respektovat druhé a současně zažívá, že i 
ono samo je respektováno.
Má metoda návaznost i na druhém 
stupni?
JH: Pro druhý stupeň jsou připravovány 
učebnice a od příštího školního roku bude 
probíhat jejich pilotní ověřování kromě 
jiných škol i na gymnáziu v  Mnichově 
Hradišti.
Dá se Hejného metodou postihnout celá 
matematika, například derivace, integrály, 
…?
JH: Dá. Vždy je však potřeba látku 
přizpůsobit úrovni dítěte.
Je možné stihnout předepsanou látku? 
Učitelé jsou pod velkým časovým tlakem. 
Co s tím dělat?
JH: Nezpanikařit! Ono se to poskládá. 
Ze začátku se zdá, že se učivo nestihne, 
ale najednou to udělá HOP a to, co se 
plánovalo probrat za 14 dní, se zvládne 
v jedné hodině.
Co je důležité pro výuku matematiky po-
dle profesora Hejného? 
JH: To, že si učitel věří a že je přesvědčen, 
že tato metoda funguje. Je lépe začít na 1. 
stupni ZŠ.
Dále k tomu Jana Hanušová ještě dodává: 
„Kdybych měla říci, co je nejdůležitější, ten 
úplný základ, který jsem v  sobě vždycky 
měla, je úcta a respekt k dítěti. Vždy jsem 
se od dětí učila.“
Je zřejmé, že matematika podle profe-
sora Hejného v sobě ukrývá ještě mnoho 
dalších moudrých vzdělávacích principů. 
Na jejich odhalení, stejně jako na sezná-
mení s  novými prostředími zajímavých 
názvů - autobus, výstaviště nebo zvířátka 
dědy Lesoně si však musíme počkat do 
další besedy.
(Pozn. Žáci Jany Hanušové vytvořili 
matematické úlohy pro svoje kamarády 
a ve volném čase z  nich sestavili sbírku 
úloh. Jeden výtisk této sbírky je k  dispozici 
v knihovně v Kněžmostě.)

za sdružení Škola jinak? Věra MAREČKOVÁ

hu, na kterou stačí a zažilo pocit úspěchu. 
Matematika profesora Hejného si neklade 
za cíl přehltit děti znalostmi a naučit je 
spoustu pouček. Jejím cílem je vycho-
vat samostatně myslícího autonomního 
člověka.
 Jedním z prvních prostředí Hejného 
matematiky, se kterým se děti setkávají, 
je krokování (1 šipka vpravo = 1 krok 
dopředu, 1 šipka vlevo = 1 krok dozadu).
Zápis v prostředí krokování:

= 

Děti dělají kroky dle tohoto zápisu na tzv. 
krokovacím pásu, speciální pomůcce pro 
výuku.
Zápis pomocí čísel: 3 + 2 – 4 – 2 = 2 – 2 + 
2 – 3 = - 1
(Pozn. Barevně odlišené znaky bylo 
potřeba doplnit.)
 Na první pohled se krokování možná 
jeví zdlouhavé a triviální, ale ve vyšších 
ročních díky němu žáci bez problémů 
přecházejí na záporná čísla. 
 Kolem krokování se na besedě roz-
proudila diskuze úplně stejně, jako se to 
podle slov Jany Hanušové stává v běžném 
vyučování. Potvrdilo se, že tato metoda 
vyvolává v lidech potřebu promluvit si 
spolu, komunikovat. Matematika profe-
sora Hejného vychovává děti k tomu, aby 
se nebály říci svůj názor a aby se nebály, 
že řeknou špatný výsledek. To má velký 
význam v  naší společnosti, ve které je 
silně zakořeněný názor, že chyba je něco 
špatného. Hejného matematika ve fázi 
učení a zkoumání chybu chválí (v testech 
už nikoliv). Při objevování není nic špatně. 
Jsou jen různé cesty, které vedou k  cíli: 
některá jde přímo, některá je klikatá a 
některá tam nevede vůbec…
 Z  velkého množství dalších prostředí 
matematiky profesora Hejného vybrala 
Jana Hanušová ciferníkovou matema-

tiku, která děti učí respektovat odlišná 
pravidla a objevovat zákonitosti, a 
pavučiny, které jsou vynikající přípravou 
pro algebru.
Na závěr besedy padaly různé otázky:
Jak se zařídí, aby se nadaní žáci nenudili?
JH: Učebnice obsahují řadu příkladů i pro 
velmi nadané děti. Učitel dává každému 
dítěti prostor, aby šlo vlastní cestou. Do 
učebnic jsou hojně zařazovány úlohy, 

Poděkování

Ráda bych vyjádřila poděkovala "rmě Tyres a.s. a Agrovation k.s. Kněžmost za "nanční příspěvek ve prospěch slavnostního ukončení 
projektu Noemova archa a Tajného výletu, který byl součástí odměny.
Dále děkuji "rmě Air Design Aleš Jirásek z Mnichova Hradiště za upomínkové předměty pro naše prvňáčky.
Děkujeme dětem a dospělákům za krásná setkání v knihovně, za rozhovory o knihách, která nás inspirují k obnovování knihovního 
fondu.
Poděkování zasíláme paní družinářce Šárce Svobodové, že s dětmi pravidelně napomáhá k výzdobě naší knihovny. 
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Již třetím rokem naše knihovna žádá o 
dotaci na knihy pro začínající čtenáře, 
mohu vám s  radostí sdělit, že se nám 
podařilo tuto dotaci získat a naši prvňáčci 
i letos obdrží při pasování na čtenáře kni-
hu.
 21. června 2013 proběhne již čtvrté 
úspěšné spontánní bubnování, ale nyní 
v  lesoparku Důně od 20 hod. (s sebou 
něco na sezení, můžete i hudební nástroj) 
více informací na stránkách www.knez-
most.knihovna.cz
 Již nyní Vás zveme na přednášku paní 
spisovatelky Zdeny Jordánové, která 
proběhne 28. října od 18 hod v hale ZŠ. 
Přednášet se bude z  knih na téma Buď 
opravdový a 
Ještě je stále čas  ( přihlásit se můžete 
na přihlašovacím formuláři na stránkách   
knihovny)
 Proběhla tradiční cestopisná 
přednáška s rodinou Márových z Přerova. 
Dopolední část s  názvem Ve stopách 
Vikingů naše knihovna věnovala dětem 
druhého stupně v  rámci měsíce knihy. 
Odpolední pro veřejnost se v duchu ces-
tování po Austrálii
 Zajímavá přednáška na téma 
Kněžmost a příhrazská vrchovina 
ve světle archeologických objevů 
přinesla díky svému obsahu nevída-
nou účast. Přes padesát nasloucha-
jících. Tyto přednášky budou mít své 
pokračování. Přednášejícím byl archeo-
log   vlastivědného muzea v  České Lípě 
Petr Jenč.
 Další z  akcí, která měla velkou účast, 
byla návštěva divadélka Matýsek s  po-
hádkou Cesta kolem světa
 Stále probíhá Tvořivá dílna s  tetou 
Fialkou. Budeme usilovat o její udržení, 

protože je velmi navštěvovaná a dos-
táváme velmi pozitivní zpětné reference
 Jak můžete posoudit, knihovna se 
soustřeďuje i na aktivity všeobecné, které 
rozšiřují obzor čtenáře. Inspirujeme se i 
ostatními knihovnami.

Pasování na čtenáře
I letos pasujeme naše nejmladší školáky 
18. června 2013 od 9.30 hod a to trochu 
netradičně na Obecním úřadě  Kněžmost. 
Slavnostní akt si zaslouží i zajímavé místo, 
kterým může být radní budova. Pasovat 
bude… nechte se překvapit.

Chytrý čtenář

starat, nesmím do nich psát, kreslit ani 
je jinak ničit

překvapení

stal moudrým a vzdělaným člověkem

Přírůstky knihovního fondu
Beletrie pro dospělé
Kyzlinková, M.: Mlynářova popelka
Pitnerová, V.: Forman Lacina
Rowlingová, J. K.: Prázdné místo
Steel, D.: Děditství krve, Cesty osudu, 
Milovat znovu, 
Hunter, C. C.: Zrozena o půlnoci

Weber, M.: Deník prostitutky
Volfová, J.: Smlouva s Adamem
Jakoubková, A: Můžeš-li se vdát dnes 
neodkládej to na zítřek
Schottová, H.: Děti stepi
Špulák, J.: Když tě chytím
Erskinová,B.: Šepoty v písku

Beletrie - mladší děti 
Lebeda, J.: Skřítek medovníček 
Lamková, H.: Autíčko tút
Středa, L.: Kamila a opičáci 
Hanzlová, Z.: Traktor Honzík (leporelo)
Pupala, D.: Cestujeme za zvířátky (lep-
orelo)
Peroutková, I.: Kouzelná dobrodružství 
Pospíšilová, Z.: Hádanky z louky
Tetourová, M.: Malované čtení

Beletrie – za dobrodružstvím
Brezina, T.: Kouzelná hra, ukradený 
vynález,Bezhlavý jezdec, Ohnivý meč
Nesbo, Jo.: Doktor Proktor 1. 2. 3.
Lingrenová, A.: Emilova další 
dobrodružství
Karbolin, P.: Záhadná zmizení
Dörr, S.: Kniha tajných přání

Něco pro starší děvčata
Smith, L.: Upíří deníky: Druhá šance 11., 
Fantom 12., Ohrožení 13. 
Smith, L.: Tajný kruh 1. 2. 3.
Smith, L. Stefanovy deníky Úkryt 5.
Wendelová, B.: Holky na stopě 4.
Stínil, L.: Šílenství, Pusinky a frajeři, 
Střípky lásek, vášně a sexu
Harrison, L.: Věčné soupeřky 7., Žárlivost 
…6.
Šuláková, Z.: Džínový deník

Ivana CENEFELSOVÁ

Noemova archa vyplula
Skončil celoroční projekt knihovny „No-
emova archa“,  zaměřený  na jednotlivé 
dětské čtenáře. Každý čtenář zapojený 
do tohoto projektu si vyrobil, namaloval 
Noemovu archu podle svých představ. 
 Při návštěvách knihovny s  paní kni-
hovnicí hovořil o přečtené knize, čím ho 
zaujala, čím postavy, ilustrace. Zároveň 
si také přinesl nakreslené zvíře, které do 
své archy umístil. Odměnou za naplnění 
archy zvířaty byl tajný výlet. 

Tajný výlet
 28. května tedy archa vyplula, no ar-
cha… Dobře, nebyla to archa, místo na 
loď jsme všichni nastoupili v  Mnichově 
Hradišti na vlak. Před nástupem nám však 
předala paní v pokladně dopis. V dopise 
byla část mapy naší cesty. Děti nadšeně 
hledaly, kam asi vlastně cestujeme, ale 
bohužel, mapy byla pouze polovina a 
kam směřujeme, se nepodařilo zjistit. 

Nastoupili jsme tedy do příslušného 
vlaku. Během cesty předal pan průvodčí 
dětem další dopis a co si myslíte, že 
v něm bylo? Ano, druhá polovina mapy. 
 Tak už jsme věděli, kam směřujeme. 
Aby však děti dosáhly cíle, kde by na ně 
mimochodem měl čekat poklad, musí 
splnit řadu úkolů a pokud je nesplní, 
poklad nebude. Úkoly budou muset 
pochopitelně plnit i dospěláci. 
 Vlak nás vyklopil v Krnsku a bylo nám 
jasné, že poklad nemůže byt nikde jinde, 
než na zámku ve Stránově a mapa nám 
to potvrdila. Tak vzhůru na zámek. Po 
překonání všech záludných úkolů (dětem 
se určitě nejvíc líbila cesta po mostě, 
který museli vytvořit dospělci) a otázek 
se nám podařilo dorazit na místo. 
 V  zámecké kapli na nás čekala po-
hádka s čarodějem a tento pohádkový 
čaroděj se nám dokonce snažil náš poklad 
vyčarovat. Děti z  něho nespustily oči. A 

najednou, světe div se, se v  čarodějově, 
no, nádobě, koši, nějak to neumím po-
jmenovat, opravdu poklad objevil.  Hurá!! 
Děti si se zavřenýma očima vybraly svoji 
část pokladu, ]gurku zvířete, které se 
klidně mohlo na Noemově arše opravdu 
objevit. 
 Ještě jsme si prohlédli zámek, který 
probíhá rekonstrukcí. Nejvíce nás zaujala 
výstava kočárků a hraček, výstup až na vr-
chol věže a rozhled po kraji. 
 Byl úžasný, a kdyby bylo jasno, byl 
by jistě ještě lepší, ale hlavně že neprší. 
K  zámku patří i rytíři, i tady byl rytíř se 
svojí paní a po ukázce práce s mečem a 
dalšími zbraněmi si děti mohly zbraně i 
potěžkat. Nejvyšší čas k  návratu. Počasí 
nám přálo. Sluníčko se sice neukázalo, ale 
nepršelo. 
 Snad můžeme s čistým svědomím říci, 
napsat, výlet se vydařil. 

V době letních prázdnin 
se výpůjční doba knihovny nemění !!!

PO       12 – 17 hod
ÚT       11 – 18 hod
ČT       12 – 17 hod
PÁ         8 – 15 hod
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Kdysi dávno (skoro před 20 lety), když 
jsem byla v Anglickém Brightonu jako au-
pair, chodívala jsem k moři, kde k večeru 
seděla parta lidí a bubnovala. Fascinovalo 
mě to a lákalo. Sama jsem si ale zabub-
novala až letos 16. dubna v Kněžmostě a 
znovu pak minulý týden 28. května. 
 Měla jsem ten týden největší pracovní 

Bubnování pro radost a zdraví

Skupinová práce
 Tento projekt byl zaměřen také na 
skupiny dětí, kdy si archu vytvořily 1. – 6. 
třída.  Během školního roku tyto skupiny 
navštívily knihovnu nejméně čtyřikrát 
a při svých návštěvách řešily úkoly 
v podobě indicií nebo otázek. Informace 

získávaly z  knih, vyprávění, PC i z  vlast-
ních znalostí. 
 Každá třída si vyrobila svoji Noe-
movu archu a při návštěvách a splnění 
zadaných úkolů mohla na archu umístit 
vlastnoručně vyrobená zvířátka. 6. třída, 
jako skupina nejstarších dětí, se rozhodla 

vyrobit v  pracovních činnostech archu 
jako prostorový objekt. Úkoly spojené 
s  tématem knihy o Noemově arše se 
odrazily i v  dalších hodinách, dějepis, 
přírodopis, literatura. Skupinový projekt 
byl ukončen 11. června v základní škole, 
kdy každá třída představila archu svojí 
vlastní prezentací a odměnou jim byla 
písnička na dané téma od zpěvačky Jany 
Rychterové. 
 Došlo však i na věcné odměny. 
Největší odměnou však je pocit z dobře 
vykonané práce a tato práce je v plném 
rozsahu vidět v  dokumentaci a prezen-
taci, které během projektu vznikly.
 Těmito aktivitami se knihovna snaží 
zajímavou formou navázat kontakt 
s  dětmi, přiblížit jim příběhy v  knihách 
ukryté a zájem o knihu v nich rozvinout.  
Děkujeme za pomoc rodičům, kteří ty 
nejmladší doprovodili a nám při cestě za 
pokladem pomohli, děkujeme učitelům, 
kteří se s  třídami projektu zúčastnili a 
v neposlední řadě děkujeme společnosti  
Tyres a.s. a Agrovation k. s. Kněžmost 
za 7nanční příspěvek na uspořádání 
slavnostního dne a výletu.

knihovnice Hana BEJROVÁ

 Všechno se tím rázem zkomplikovalo, 
natož když jsem se musela povznést nad 
fakt, že jsem tohohle pána rozhodně 
nevolila. Jak taková ohromná akce do-
padne, se vždycky zjistí, až když skončí. 
Na všeliké záludnosti se nedá nikdy 
dostatečně připravit. Takže jsem nejedla, 
nespala a přála si, ať už je to za mnou. 

stres za poslední roky, až se mi z  toho 
dělalo zle. Někdo možná zažil, někdo ne. 
V  pátek pak v  médiích byla vidět práce 
naší kanceláře, to když se hovořilo o ce-
lostátním sněmu Starostů a nezávislých 
a návštěvy Miloše Zemana. Prezident 
se totiž rozhodl, že nás „oblaží svým 
zjevem“.  

Noemova archa slavnostně ukončena

Slavnostní ukončení projektu Noemova ar-
cha proběhlo 11. 6. 2013 v  základní škole 
za účasti dětí prvního stupně a 6. třídy. 
Přizvání byli tito hosté: zpěvačka Jana 
Richterová a spolupracovnice didaktického 
portálu „Místo pro život“ Věra Marečková. 
Dopoledne jsme prožili v duchu prezentace 
jednotlivých tříd, kterým byla odměnou za 
jejich píli veselá písnička Jany Rychterové. 
Mohli jsme zhlédnou práce dětí v  podobě 
Noemových arch a zvířat. Dopoledne bylo 
veselé, rozverné. Děkujeme paní družinářce 
Šárce Svobodové za krásné květiny a milá 
slova.
Všem dětem přejeme pohodové  prázdniny, 
učitelům hodně nových sil.

Ivana CENEFELSOVÁ
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 Naštěstí jsme před tím v  úterý večer 
vyrazili na bubnování – celá rodina. Moc 
se mi nechtělo mezi lidi, třeštila mi hlava, 
ale po tom prvním zážitku jsem se prostě 
nechtěla o další ochudit. Sešla se větší 
skupina lidí, než prvně a byl to dokonalý 
zážitek. 
 Všechno jsem vybubnovala do bubnu 
a nakonec jsem si zašla k  paní Francové 
(průvodkyní večerem bubnování) pro 
radu. Zněla – jak to mám přežít, když už 
to přestává být legrace. A rada byl jedno-

duchá: „začni se na to těšit“.   
 Uvědomila jsem si, že to beru prostě a 
jen moc vážně a že se svět nezboří, i když 
se něco doslova „pohnojí“. Z  bubnování 
jsem odcházela uvolněná, spokojená, 
nabitá energií a s radostí, že se pátek blíží 
a že už to bude brzy za mnou. 
 Dnešní život je podle mě hodně 
náročný. Člověk musí nutit sebe sama, 
aby udržel tempo, aby pochopil sou-
vislosti, které se snad často ani pocho-
pit nedají. A proto se snaží odreagovat, 

možností je moře. Děkuji tímto Ivě Cene-
felsové, že ji napadlo přilákat bubny do 
Kněžmosta. Děkuji lidem, se kterými 
jsem mohla ty nádherné dva večery sdí-
let. Těším se na to poslední, večerní, které 
se koná 21. června v  Důních za svitu 
loučí a možná i měsíce. Kéž by takových 
zážitků bylo mnohem víc…

Veronika VENDLOVÁ
Ve ro n i k a . ve n d l ova @ s e z n a m . c z , 
777 326 333

Hasičská soutěž na Koprníku 
18. května proběhla na Koprníku hasičská 
soutěž, jejíž organizací bylo pověřeno 
SDH Koprník – Násedlnice. Soutěže 
se zúčastnilo všech 6 sborů okrsku. 
Soutěžilo se v kategorii děti – 5 družstev, 
ženy – 9 družstev a muži – 15 družstev. 
Soutěž byla zahájena v 8 hodin a skončila, 
vzhledem k  velkému počtu soutěžících 
družstev, v 16 hodin. 
 Počasí zprvu vůbec nepřálo, vítr, 
zima a déšť nejsou příliš vhodnými part-
nery takovýchto akcí. Vlastně z  rána, 
v  tom nejhorším, soutěžily děti, ale 
jsem přesvědčená, že byly plné radosti 
a pohled na ně vyvolal v  přihlížejících 
spontánnost a snad až dojetí, hlavně ti 

nejmenší. Počasí se nakonec umoudřilo 
a soutěž končila sluníčkem. Snad to 
nebude působit domýšlivě, když řeknu, 
že se pořádající sbor hasičů zhostil úkolu 
dobře, pochopitelně za výrazné pomoci 
svých životních partnerek. Osvědčila se i 
v loňském roce vystavěná pergola, zvláště 
v tomto, nejprve uplkaném, počasí. 
 Soutěž skončila, ta spousta příprav 
před ní, samotná soutěž a úklid po 
soutěži určitě stály za to. Takových lidí po 
hromadě, jaká se sešla v tento den, malá 
vesnička Koprník hned tak nevidí.  
 Nádherná perlička, která tento den 
provázela. V  pátek, při úpravě terénu 
pro káď na vodu, Přemek Hejl z Úhelnice 

nalezl zlatý snubní prsten s vyrytým da-
tem svatby. Přemýšlení komu by mohl 
patřit, nakonec tato soutěž nebyla první, 
která tu proběhla, potom v den soutěže 
nekonečné doptávání nebralo konce.  
 Nakonec prsten svého majitele našel, 
možná naopak, majitel konečně nalezl 
svůj prsten a byl notně překvapen, neboť 
prsten tam ležel již dobrých 20 let. Pro 
mne je pohlazením na duši to, že Přemek 
prsten nestrčil do kapsy, ale on byl tím 
největším iniciátorem hledání a dop-
távání se po majiteli. 

          Hana BEJROVÁ

Soutěž v požárním sportu Koprník 2013

Dne 18. 5. 2013 pořádal SDH Koprník 
– Násedlnice v  příjemném prostředí u 
bývalé hasičské zbrojnice na Koprníku 
soutěž v  požárním sportu 8. okrsku. 
Přesto, že soutěž na počátku provázely 
technické problémy a špatné počasí, na-
konec se vše vydařilo a soutěž proběhla 
bez dalších problémů i zranění a přinesla 

Kategorie „Ženy“:
1. místo SDH Branžež čas 28 s
2. místo SDH Kněžmost čas 29 s
3. místo SDH Horka-Buda čas 34,3 s
Kategorie „Muži“:
1. místo SDH Branžež čas 25 s
2. místo SDH Kněžmost 1 čas 26 s (26 s)
3. místo SDH Branžež 2 čas 26 s (34,8 s)
 Pro úplnost je třeba uvést, že zejména 
kategorie dětí přinesla všem nezapo-
menutelné zážitky, když Ti malí caparti 
předváděli, co již umějí a zvládají. Nez-
bývá, než se s  letošní soutěží rozloučit a 
těšit se na přístí rok, kdy jí bude pořádat 
SDH Suhrovice.
 Závěrem se sluší poděkovat všem, 
kteří se na zdárném průběhu soutěže 
podíleli a to nejen z  řad členů SDH 
Koprník-Násedlnice, ale i z  řad míst-
ních občanů a našich příznivců, SDH 
Kněžmost, Obecnímu úřadu Kněžmost, 
sponzorům (Uzenářství U Bejrů 
Kněžmost).

Hasičskému sportu nazdar!

Mgr. Bc. Ladislav KILIÁN,
jednatel SDH Koprník-Násedlnice

i hodnotné 
s p o r t o v n í 
výsledky.
 Soutěže se 
ú č a s t n i l o 
deset SDH 
z  našeho 
okrsku, která 
do tří klas-
ických kat-
egorií nasa-
dila celkem 
29 družstev 
(15 muži, 5 
ženy, 9 děti), 
což kladlo 
p o m ě r n ě 
v y s o k é 
požadavky na 
organizátory 

soutěže. Přesto se podařilo kolem 14:00 
hodin vyhlásit výsledky celé soutěže. 
No a jak to dopadlo?
Kategorie „Děti“:
1. místo SDH Solec, Soleček, Malobratřice 
čas 29,7 s
2. místo SDH Branžež 1 čas 30 s  
3. místo SDH Horka-Buda čas 36,8 s
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Cyklistiku v roce 2013 jsme naplánovali na 
7.– 9. 6. Tento rok byla extrémně dlouhá 
zima, jaro téměř žádné a začátek června 
byl plný vydatných dešťů a povodní.  
Z 20 přihlášených to nevzdalo pouze 11 
a dobře udělali. Sraz jsme měli tentokrát 
u Evy Pospíšilové, kde jsme si do auta 
naložili kola, další 2 auta vzala Markéta a 
Táňa. Na trojzemí jsme uháněli ostošest. 
Po dlouhé době se zvedly teploty, takže 
bylo teplé odpoledne i večer. Ubytovali 
jsme se v kempu ,,Jiránek“. 
 Druhý den ráno jsme vyrazili do 
Německa  k  jezeru a pak na hrad Oybin. 
Rozsáhlý hrad s  masivními stavbami byl 
nádherný, škoda, že jsme neměli víc času 
si ho užít. Cestu zpět jsme vzali lesem, 
kde si někteří sáhli na dno, jiní na vr-
chol – bláto, kořeny a nakonec i vydatný 
déšť. Do kempu jsme přijeli kolem 16té  
hodiny, ujeli jsme 42,5 km. V neděli jsme 
navštívili Chrastavu. Jeli jsme podle vody, 
takže převažovaly roviny nad kopci. Ujeli 
jsme 40 km, celkem tedy 82,5 km. 
 Po zdařilém víkendu jsme se ro-
zhodli rozšířit naše aktivity (inspirováni 
kněžmostskou starou gardou) a nap-
lánovali jsme víkend na běžkách  a na 
vodě. Zda se to opravdu uskuteční, se 
ukáže příští rok.
 Kemp, příroda a historické památky 

některé z  nás inspirovaly k  plánování 
rodinných dovolených. Vyprávění a foto-
gra=e nadchli ty, kteří s  námi z  různých 
důvodů nejeli a plánují, že by jeli v  září, 
jako druhé kolo cyklistiky žen Kněžmost.
 Účasntice víkendu: Eva Pospíšilová, 
Eva Svárovská, Jana Vávrová, Andrea 

Provazníková, Alena Livorová, Táňa Sus-
ková, Markéta Bobeničová, Květa Kobr-
lová, Alena Konopková a poprvé Jana  
Prokorátová a Petra  Eysseltová.

Květa  KOBRLOVÁ

Zrovna nějak válčím s  časem a tak 
přidávám jenom krátkou zprávu a základ-
ní informace. 
 Příspěvky TJ Sokol Kněžmost na rok 
2013 jsou 300,- Kč pro dospělé a 200,- Kč 
pro děti a ostatní nevýdělečně činné. Je 
to základní příspěvek platný pro všechny 
členy a aktivnější sportovci ještě připlácí 
za klubové příspěvky (tenis, fotbal). Více-
www.sokol.knezmost.cz .
 Deštivé počasí neumožnilo uspořádat 
tradiční dětský den, který letos připadl 
symbolicky na 1. 6., a proto jej posou-

cyklistického závodu Důně 2013, který 
plánujeme uspořádat v  sobotu 24. 8. 
2013. Tento závod opravdu prověří, kdo 
toho na kole kolik najel. Je určen pro děti 
a mládež, ale náročnost mohou klidně 
vyzkoušet i dospělí. 
 Všem přeji na prázdniny hezké počasí, 
které každého vytáhne ven, na kolo, fot-
bal, tenis.

Vít POSPÍŠIL

váme na pátek 28. 6. 2013. Sejdeme se 
odpoledne na hřišti a vysvědčení mohou 
děti doplnit ještě diplomem.
 Den na to, tzn. v  sobotu 29. 6. 2013 
bude 1. ročník Župního přeboru v tenise. 
Tento turnaj je určen pro členy TJ Sokol 
Kněžmost a členy jakékoliv Fügnerovy 
župy.
 Další tradiční turnaje nás čekají 
v  srpnu. Začátkem měsíce to budou 
čtyřhry a koncem dvouhry (termíny ještě 
upřesníme).
 Nesmím zapomenout na II. ročník  

Z pohledu hasičů Kněžmost

Jako již tradičně tak i tento rok se 
Sdružení dobrovolných hasičů Kněžmost 
zúčastnil soutěže v  požárním sportu na 
Koprníku. Účast byla i přes deštivé počasí 
velká: za ženy soutěžilo 5 družstev, naše 
ženy byly druhé. Mužských družstev se 
zúčastnilo 14, naši hasiči skupina A byli 
na druhém a skupina B na pátém místě. 

Z 9 dětských družstev naše děti zaběhly 
pátý nejlepší čas. V dospělých kategoriích 
obsadili první místo družstva z Branžeže, 
z  dětí podali nejlepší výkon družstvo 
Solec - Malobratřice. I když počasí ne-
bylo příznivé, všechna družstva soutěžila 
s velkým nasazením a především členům 
družstev z  SDH Kněžmost patří velká 
gratulace!

Miloš HERBST

TJ Sokol Kněžmost

14. cyklovýlet sokolských žen
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Jak jsem již psal, "orbal v  naší obci má 
jistou tradici, i když poněkud kratší, než 
ostatní sporty. I letos se náš místní tým 
Kněžmost Butchers účastnil Regionální 
Amatérské Florbalové Ligy nazývané 
zkratkou RAFL. 
 Do sezony jsme nastupovali beze 
změn v  kádru, který v  předchozí sezóně 
hrál 0nále druhé ligy a jen díky losu 
nepostoupil do ligy první. Letos však 
pro zranění chyběl většinu sezóny náš 
nejlepší střelec Petr Halbich. Zdatným 
zástupcem Petra se ukázal Martin Za-
jíc, který se v  letošní sezóně stal naším 
nejlepším střelcem. 
 Tým od začátku sezóny střídal lepší 

výkony s  horšími a neustále balancoval 
na hraně play-o3. Bohužel ke zlepšení 
nepřispěla ani mnohá zranění, která 
snadno pomohla soupeřům ke snadné 
výhře nad zdecimovaným soupeřem. 
 Druhá část ligy měla poněkud lepší 
průběh pro nás a i my jsme si zajistili 
účast v  play-o3 z 6. pozice. Soupeřem 
nám byl stejně jako loni tým Squadra Ju-
niors z Jičína. 
 Loni jsme tohoto favorita soutěže 
v  play-o3 vyřadili v  poměru 3-2 na zá-
pasy a tak nám měl co vracet. Letos však 
bylo vše trochu jinak. Tým Squadry byl na 
nás dobře připraven a vyhrál celou sérii 
v poměru 3-0. 

Konec v tak brzké fázi soutěže jsme příliš 
neočekávali a tak tento výsledek byl pro 
nás zklamáním. 
 Tuto sezónu bych i tak zhodnotil 
jako dobrou, jelikož se tým i přes mno-
há zranění probojoval do play-o3, kde 
sehrál vyrovnaná utkání s  týmem, který 
nakonec postupuje do první ligy, kdy i 
ve 0nále druhé ligy zdolali Bakov Devils 
v poměru 14:9. 
 Liga je čím dál náročnější, začínají 
se objevovat v  týmech bývalí hráči ex-
traligy, a právě proto si tohoto výsledku 
cením. Snad se nám v  příští sezóně po-
vede lépe.  

Jan HOFMANN

Kněžmostský volejbal a turnaj
Letošní rozmarné jaro nám připravilo 
nejedno překvapení, od několika málo 
slunečních dnů, až po studené deštivé 
dny. My sportovci, jsme se rozhodli strá-
vit jednu květnovou  sobotu aktivně, 
zavření v  útrobách tělocvičny a vůbec 
jsme nelitovali, protože venkovní  teplota 
dosahovala sotva k 100C a o déšť  také 
nebyla nouze. V naší nové sokolské hale 
jsme uspořádali zase po letech volejba-
lový turnaj. 
 Během 2 týdnů se dalo dohromady 
celkem 5 mužstev: samozřejmě pořádající 
Kněžmost potom Boseň, Mnichovo 
Hradiště, Veselá a fa. Hella Behr. Hrálo se 
systémem každý s  každým na 2 vítězné 
sety do 15-ti bodů a protože to byly 

souboje opravdu hodně vyrovnané, 
mnohdy se musel hrát 3. rozhodující 
set. Nakonec zvítězilo družstvo fy. Hella 
Behr, které zpočátku vůbec nevypadalo 
nebezpečně, protože nebylo sehrané, 
ale nakonec možná i díky mládí (toto 
družstvo mělo nejnižší věkový průměr) 
vyhrálo. 
 My Kněžmosťáci jsme takové štěstí 
neměli, naše družstvo bylo předposlední 
(vždycky to bylo hodně těsné), ale o to 
větší radost jsme měli, že všichni účastníci 
si námi zorganizovanou akci pochvalova-
li a ze všech vyzařovala radost z pohybu a 
ze hry. Samozřejmě, že ke zdaru celé akce 
přispělo i zázemí naší sokolovny s  Tip 
sport barem a chutným občerstvením. 

Tuto obnovenou akci bychom chtěli zase 
někdy zopakovat a snad z  ní uděláme i 
hezkou tradici. 
 Ještě malá poznámka na závěr. 
Volejbal se v  naší nové sokolovně hraje 
od té doby, so byla tato hala postavena. 
Scházíme se každý pátek od  19 hodin, 
někdy nás je dost, ale poslední dobou 
díky různým zraněním nás je spíše málo, 
až k  nám musely začít jezdit  posily až 
z Mladé Boleslavi. 
 Jestli se najde nějaký další zapálený 
volejbalista/tka, rádi ho/ji mezi sebou uví-
táme, aby byl náš tým kvalitně připraven 
na další podobné akce. 

za volejbalisty Marta ŠENKÝŘOVÁ

Letošní florbalová sezona

Letní škola šití v domově
I letos pořádá Spokojený domov Let-
ní školu šití pro děti od 8 let – tvořivý 
seminář zaměřený na šití na stroji, ba-
tikování a barvení látek včetně zhotovení 
modelu oblečení vlastního návrhu.
 Stejně jako vloni se seminář uskuteční 
v hobby dílně Spokojeného domova 
v Domě s  pečovatelskou službou v 
Kněžmostu, v termínech 1.–4. 7., 8.–12. 7., 
15.–19. 7. a 22.–26. 7.,  v čase vždy od 8 do 
13 hodin.  Hodina semináře stojí 60 Kč (za 
týden 1 500 Kč). V ceně kurzu je zahrnuta 
spotřeba vody a energie.  Těší se na Vás 
lektorka Hana Rejzková.
Pro přihlášení na kurz kontaktujte přímo 
lektorku Hanu Rejzkovou na telefonu 
773 503 814 či e-mailu rejzkova.hana@
seznam.cz nebo navštivte kontaktní 
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místo Spokojeného domova v  Domě 
s pečovatelskou službou v Kněžmostě, U 
Střediska 24 – nejlépe po předchozí tele-
fonické domluvě.
 
Dívky z Hadrové školy potěšily pacien-

ty v LDN módní přehlídkou a prohlédly 

si �rmu na výrobu oděvů

Účastnice Hadrové školy 9. května 2013 
připravily pro pacienty v LDN Mnicho-
vo Hradiště módní přehlídku ze svých 

Spokojený domov informuje
Beseda s nevidomým Lukášem

Spokojený domov uspořádal 14. května 
ve Volnočasovém centru v Mnichově 
Hradišti besedu s nevidomým Lukášem. 
Zúčastnili se jí i dva Lukášovi stejně 
handicapovaní kamarádi, Helena a Hon-
za. Všichni společně účastníkům besedy 
ukázali, že se od „zdravých“ lidí nijak 
neliší.
 Beseda byla zaměřena zejména na 
využití moderních pomůcek. Asi každý 
si v souvislosti s  nevidomým představí 
bílou hůl či vodicího psa, ale málokdo 
přemýšlí nad tím, že tito lidé zcela běžně 
ovládají i Facebook a píší SMS.
 Využívat počítač nevidomým 
umožňuje speciální software, který 
jim dokáže předčítat, co je zobrazeno 
na monitoru, například nabídka start, 
programy, textový editor, Skype apod. 

vit a zeptat se, zda potřebuje pomoc. Při 
setkání s nevidomým kamarádem je nut-
né oslovit ho jeho jménem a zároveň říci 
své vlastní jméno, protože nevidomý ne-
musí člověka podle hlasu hned poznat.  
 Také je nezbytné dávat přesné a jasné 
instrukce a popisovat prostředí, kde se 
člověk s nevidomým pohybuje, možné 
překážky apod. 
 A samozřejmě je důležité mluvit 
přímo ke zrakově postiženému, niko-
liv zprostředkovaně. Velmi nevhodně 
působí, když se například obsluha restau-
race zeptá průvodce „Co si pán dá k pití“.
 Besedu uzavřela diskuse s návštěvníky, 
do které se zapojili i Lukášovi nevidomí 
kamarádi. Hovořilo se například o je-
jich koníčcích, možnostech pracovního 
uplatnění pro takto handicapované lidi, 
ale i o neblahé 8nanční situaci zdravotně 
postižených a dalších problémech.

Zároveň počítač předčítá, které klávesy 
nevidomý stiskl. V případě mobilního 
telefonu je princip podobný. Zde navíc 
zvuk oznamuje signál, název operátora, 
stav baterie, příchozí SMS včetně ode-
sílatele, příchozí hovor včetně jména 
volajícího a další potřebné údaje. Jak se 
mohli návštěvníci besedy na vlastní oči 
přesvědčit, nevidomí díky tomu mohou 
používat mobily a počítače téměř stejně 
jako všichni ostatní lidé.
 Kromě telefonu a notebooku Lukáš 
v praxi předvedl také mluvicí budík a 
speciální hodinky. Bravurně rovněž zvládl 
ukázku četby z knihy napsané v Braillovu 
písmu.
 Lukáš také vysvětlil a prakticky 
ukázal několik zásad pro komunikaci s 
nevidomými. Mezi ty nejdůležitější patří 
nepomáhat dotyčnému ihned zbrkle bez 
předchozí domluvy, ale nejprve ho oslo-

ušitých modelů. Poté podnikly exkurzi do 
�rmy MIJA, která vyrábí pracovní oděvy.
Hadrová škola byla pod hlavičkou Spo-
kojeného domova zahájena vloni v 
létě v Domě s  pečovatelskou službou v 
Kněžmostě a shledala se u dětí s velkým 
úspěchem. Na podzim se dokonce 
rozšířila také o kurzy šití pro dospělé.Děti 
se v kurzech učí šít modely na šicím stroji 
i v ruce. Během seminářů uplatňují svou 
vlastní tvořivost.

 Módní přehlídka v 
LDN Mnichovo Hradiště byla 
vyvrcholením několikaměsíční 
práce a dívky ve věku zhru-
ba 8–11 let na ní předvedly 
modely, které za tu dobu 
ušily. Léčebna dlouhodobě 
nemocných byla zvolena jako 
místo proto, aby přehlídka 
zpestřila čas lidem, kteří zde 
musí trávit mnohdy i dlouhé 
měsíce. Jelikož většina 
pacientů je seniorském věku, 
významný byl rovněž přinos 
mezigeneračního setkání.
 Téměř naproti LDN 
se nachází provozovna �rmy 
MIJA, která vyrábí pracovní 
oděvy a do které děvčata s le-
ktorkou po přehlídce zamířila 
na exkurzi. Kromě ručního šití 
se �rma zabývá také strojním 
vyšíváním a potisky oděvů 
pomocí moderních tech-
nologií. Na oděvy lze umístit 
jakékoliv logo či nápis, čehož 
využívají nejen �rmy, ale i jed-

notlivci, kteří si mohou snadno nechat 
vyrobit například ručník s věnováním 
novomanželům či spoustu dalších ori-
ginálních oděvů a doplňků. 
 Malé účastnice exkurze zhlédly po-
stup strojního vyšívání z  počítačového 
gra�ckého návrhu a na památku si každá 
z nich odnesla malý ručník se svým jmé-
nem. 

Hana REJZKOVÁ
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V pátek 3. 5. v  18 hodin se v klubovně 
sešly družiny Rysů a Lišek, aby se 
společně připravili na Svojsíkův závod, 
který se konal další víkend. Sešli jsme se 
v plném počtu, v což jsme ani nedoufali. 
Jako první si družiny musely poradit se 
šifrou, která je dovedla na místo, kde se 
konalo zahájení.
 Po čase na jídlo následoval program 
až do večerních hodin. Ráno jsme vs-
távali v 8:30 a pak jsme se vydali na 
půlhodinovou rozcvičku. Po snídani jsme 
šli na celodenní výpravu, kde jsme mimo 
jiné potkali i labuť, která se nás vůbec 
nebála a nechala se i pohladit. K obědu 
byl guláš, který uvařil převážně Dušan s 
Honzou a Kubou. Večer se na nás přišel 
podívat Jirka s Martinem. K večeři jsme 
měli pizzu. Všichni se jí přejedli. Ráno byla 
zase rozcvička a potom jsme si zkoušeli 
postavit stan, ve kterém jsme měli na 
závodech spát. Pak nás čekal úklid a ve 
14:00 bylo zhodnocení a ukončení celé 
akce.

Závod v Čáslavi
Jako každý druhý rok jsme se i letos 
zúčastnili  1. kola Svojsíkova závodu, 

které se konalo 
v  Čáslavi ve dnech 
10.–12.května  2013. 
Náš oddíl reprezen-
tovala sedmičlenná 
skautská družina 
Rysů a čtyřčlenná 
družina Lišek. Hlavní 
závod se konal 
v  sobotu. Prvním 
úkolem bylo zajis-
tit si potraviny za 
obdržený 9nanční 
obnos. Poté jsme se 
vydali na samotný 
závod, který byl 
v  délce zhruba 12 
kilometrů přírodním 

terénem. Časový limit byl deset hodin. 
 Naším největším soupeřem bylo 
deštivé počasí a následkem toho bahn-

itý terén. Již po čtyřech kilometrech nám 
čvachtalo v botách. Součástí závodu bylo 
nalezení osmi stanovišť, na kterých jsme 
museli splnit různé úkoly ze skautských 
dovedností, ke kterým například patří 
zdravověda, ekologie, signalizace a 
rozdělávání ohně. K večeři si naše družina 
uvařila guláš z nakoupených surovin. 
 Po celou dobu závodu nám dělala 
společnost vzducholoď, kterou jsme 
postavili během přípravy na tento 
závod. Družina Lišek se umístila na devá-
tém místě. Družina Rysů se umístila na 
prvním místě. Závod se nám velmi líbil 
a už se těšíme na krajské kolo, které se 
mělo konat 7. 6. v Mělníce. Kvůli povod-
ním ale bylo přeloženo na září.

J. KOZÁK a J. KOCMAN

Základní kolo Svojsíkova závodu

Herec Václav Knop se stal tváří OPS 
Spokojený domov

Obecně prospěšná společnost Spoko-
jený domov, která poskytuje terénní so-
ciální služby v domácnostech seniorů 
a zdravotně postižených na Mladobo-
leslavsku, Turnovsku a Sobotecku, 
navázala spolupráci se známým českým 
hercem, režisérem a dabérem Václavem 
Knopem.
 „Jeho tvář bude již brzy pravidelně 
propagovat naši organizaci a setkáte 
se s ním i na některých našich akcích,“ 
říká manažer pro komunikaci a propa-
gaci Spokojeného domova Petr Novák. 

Spolupráce této organizace s Václavem 
Knopem začala ale už před delší dobou. 
„Již v roce 2011 byl hostem našeho 9lm-
ového festivalu Moudrost stáří na plátně 
v Mnichově Hradišti,“ potvrzuje Petr 
Novák.
 Václava Knopa s regionem působnosti 
Spokojeného domova pojí město Turnov, 
kde se narodil. Nejznámější televizní role 
tohoto herce je patrně postava profesora 
tělocviku Jonáše ze seriálu Hospoda. 
Dále ho mohou diváci znát z menších 
rolí ve 9lmech i seriálech. Nejznámější 
postavou, kterou daboval, je major Frank 
Burns z  amerického seriálu M*A*S*H. 
Hlas Václava Knopa znají i cestující z 

některých vlakových nádražích, kde oz-
namuje příjezdy a odjezdy vlaků.
 Herec má i vlastní nakladatelství, které 
vydalo například Václavem Knopem 
namluvený Koenigsmarkův román Černá 
krev nebo CD Vybraná společnost, obsa-
hující humorné příběhy slavných herců. 
(Tisková zpráva 04/2013 Mnichovo 
Hradiště, 30. května 2013)
Bližší informace poskytne:
Bc. Petr Novák
manažer pro komunikaci a propagaci
Tel.: 773 635 633
E-mail: petr.novak@spokojeny-domov.cz
http://www.spokojeny-domov.cz/

Bc. Petr NOVÁK

cerven 2013.indd   21 6/22/13   7:04 AM



22 Zpravodaj obce Kněžmost

Já a lípa u našeho domu

Vzhůru na hory do Harrachova

Dne 24. 5. se sešel celý náš skautský oddíl 
na vlakovém nádraží v Mnichově Hradišti. 
Po půlhodinovém zpoždění vlaku, což 
bylo nemilé překvapení hned na začátek, 
jsme do něj nasedli a vydali se směr 
Harrachov. Z nádraží jsme se vydali na 5 
kilometrů vzdálenou chatu. Když jsme 
došli na chatu a zabouchali na dveře, tak 
otevřel takový velký pán a řekl že to není 
naše chata, že musíme ještě o kus výš. 
Po úmorném zdolání kopce jsme na naši 
chatu došli, kde na nás čekal Pažis a Bára.  
 Měli pro nás připravenou večeři a 
teplý čaj, který nám všem přišel velmi 
vhod. Poté jsme se vydali na průzkum 
chaty, rozvrhli si kde, kdo bude spát a 
pomalu jsme ulehali do říše snů. Po so-
botním probuzení jsme se všichni vy-
dali na hygienu a snídani. Hned potom 
jsme vyšli na výlet. Prošli jsme se krás-
nými Harrachovskými lesy, až jsme došli 
k Mumlavským vodopádům, kde jsme se 
všichni nasvačili a odpočinuli si. 
 Nedaleko od vodopádů se nachá-
zela liščí stezka aneb „Jaký je běžný den 

lišky“. Tak jsme si všichni vyzkoušeli, jaký 
je život lišky, a pokračovali jsme dál. 

Pokračovali, až jsme došli do Havířského 
muzea. V muzeu jsme se podívali, jak se 
dříve těžilo a jak to vypadá v podzemí a 
tím končil náš výlet a vraceli jsme se zpět 
do chaty. Pár z  nás začalo vařit oběd a 
my jsme si šli zahrát par super her ven. 
Když se dovařil oběd, tak jsme se najedli 
a chvilku si odpočinuli. Odpoledne jsme 
zakončili hrou Fanfrpál, která všechny 
děti strašně bavila.
 Již se blížil večer a byl čas na 
večerníček. Tak jsme natáhli plátno, zap-
nuli jsme dataprojektor a koukli se na 
0lm. Když 0lm skončil tak jsme vše uklidi-
li a vydali jsme se spát. V neděli ráno jsme 
se nasnídali, sbalili, uklidili jsme chatu a 
vydali se na vlak. A co by jeden nechtěl, 
právě v  dobu našeho odchodu začalo 
pršet. Všichni jsme nandali pláštěnky a 
pokračovali směr vlakové nádraží Hara-
chov. Po příchodu na vlak ještě par lidí 
navštívilo kiosek na nádraží a pak jsme 
se všichni společně vydali na nádraží 
v Mnichově Hradišti za svými rodiči. Výlet 
se nám všem velmi líbil.

CHIP

Bydlím na Koprníku s  mojí rodinou. 
Je nám tu dobře. Jenom nás trápí lípa 
naproti našemu domu. Je sice krásná, 
snad i zdravá, ale tak hodně nakloněná 
k  našemu domu, že se až bojím. Když 
jsou velké bouřky a fouká vítr, opravdu se 
bojím, že spadne na náš dům. A tak taťka 
žádal na obci o její pokácení. Žádost byla 

zamítnuta s  tím, že lípa je vzácná. A teď 
se ptám? Ohrozit dům s rodinou, ale za-
chránit lípu nebo pokácet lípu a neohro-
zit rodinu?
 Pro mne je odpověď jednoduchá, ale 
asi těžká pro obec.
Co si myslíte vy?

              Adélka BEJROVÁ, 11 let
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Solcem vedla cesta pravěkem 
Již 5. Ročník dětského dne na Solci 
,který  se uskutečnil v sobotu 15. června, 
proběhl v duchu pravěku a navštívilo ho 
něco kolem 700 lidí, z toho bylo 333 re-
gistrovaných dětí. Kdo se stezky zúčastnil, 
již ví, jak to všechno začalo tenkrát v 
prvohorách. Poté, co vše bylo a žilo v 
druhohorách, třetihorách a čtvrtohorách. 
Stezka končila u vykopávek, tedy v naší 
současnosti. 
 Děti opět během stezky sbíraly pís-
menka do tajenky, kterou pak proměnily 
za dárek, letos to byla kšiltovka se 
Solínkem. Vzhledem k vysoké účasti 
dětí kšiltovky rychle došly, zajistili jsme 
tedy náhradní dárečky. Nechybělo 
občerstvení, a to párek v rohlíku, limoná-
da a ovoce. Program probíhal i u pódia, 
který uvedla kapela Barkasteam. 
 Poté vystoupily mažoretky Lentilky ze 
Sobotky a děti z MŠ Kněžmost. Do Solce 
přijeli dva klauni, kteří se vydali též na 
cestu do pravěku a tím pobavili nejen 
děti. Celým odpolednem provázela Lucie 
Adamcová.
 K dispozici byla obří skluzavka, velký 
skákací hrad, malování na obličej či 

kadeřnická show. 
Novinkou byla bar-
manská školička, kde 
si děti míchaly ná-
poje samy a užívaly si 
všeho, co bylo k dis-
pozici, vždyť počasí 
přálo. 
 P o d ě k o v á n í 
za tento ročník 
patří nejen všem 
sponzorům a 
partnerům, bez 
kterých by dětský 
den nemohl takto 
proběhnout, ale 
hlavně mnoha lidem, 
kterých si moc, moc 
vážím. Doufám, že se 
Vám dětský den líbil 
a věřte, že se již teď 
připravuje 6. ročník. 

Za Solínek, o.s. a 
SDH Solec Jitka 

BARTOŠOVÁ

Bleskový festiválek 2013 
Před třemi lety se v Solci konal 
první festiválek, který byl 
úspěšný nejen návštěvností, 
ale hlavně vybranou částkou, 
která putovala do Heřmanic 
na Liberecku. Po třech letech 
přišla zase velká voda a Solínek 
společně s SDH Solec opět podal 
pomocnou ruku.
 Bleskový festiválek 2013 byl 
uspořádán pro obec Rudník, a 
to během pár dní. Zahrálo šest 
kapel: Citrus, Layla, Kočky ne-
berem, EX 05, Seven a Debill 
Heads, všechny bez nároku na 
honorář. Vstupné bylo dobro-
volné, a kdo dal víc, než 200 Kč 
dostal na památku symbolickou 
pomocnou ručičku, kterou vy-
robila tiskárna MH. 
 Dále přispěl pivovar Ro-
hozec částkou 10,- Kč z každého 
vytočeného piva a k výtěžku se 
připojilo 5,- Kč z každé prodané 
klobásy z Uzenářství u Bejrů. Celková 
částka pro obec Rudník je 76. 803,-Kč. 
 Na podpoře festiválku se nemalou 
vahou podílela tiskárma MF Polygra>e, 
která tiskla plakáty. Za mediální pod-

poru musím poděkovat radiu Jizera a 
Boleslavskému deníku. Díky patří i Luboši 
Dvořákovi za moderování celého fes-
tiválku. 
 A za to, že byli všichni tak dobře slyšet, 
děkuji zvukařům For Sound. Vzhledem k 

tomu, že tato akce byla neplánovaná, 
musela se zapojit řada lidí, kterým patří 
moje nemalé díky.

Za Solínek, o.s. a SDH Solec Jitka 
BARTOŠOVÁ
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Skauti drželi čestnou stráž

8. května, v den 68. výročí konce 2. světové 
války, drželi skauti čestnou stráž u pom-
níku padlých v Kněžmostě u kostela. K 
příchozím občanům pohovořil zastupitel 
obce Pavel Kverek, který připomněl hrůzy 
2. světové války a současně ocenil od-
vahu a vlastenecké cítění místních našich 
padlých  spoluobčanů.

      Foto Martin PAŽOUT

Koupání už začalo

 Letošní koupací sezona začala v Kněžmostě 
o víkendu 15. a 16. června. Teplota vody se 
dostala při otevření na 210 C, zájem pro 
vysoké víkendové teploty byl značný. I pro 
letošní sezonu zůstávají ceny nezměněny – 
permanentka pro děti, studenty a důchodce 
je za 250,- pro dospělé za 450,- Jednodenní 
vstup je pro děti 25,- a pro dospělé 40,-, děti
do 6 let mají vstup zdarma.
 Otevírací doba 10–19 hodin, podle 
počasí je tato doba upravována. Tradičně je 
na koupališti také možnost občerstvení. 

Kateřina POSPÍŠILOVÁ
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v měsíci červenci:

91 let  František ČERNÝ, Úhelnice
80 let  Josef HAVLAS, Solec
80 let  Václav FERKL, Kněžmost
65 let  Miluška LOUDOVÁ,  Kněžmost
65 let  Michal DOBIÁŠ, Býčina

v měsíci srpnu:

70 let  Josef PROKORÁT, Kněžmost

v měsíci září:

85 let  Miluše RICHTROVÁ, Kněžmost
80 let  Miroslav HORÁK, Kněžmost
80 let  Jana VENDLOVÁ, Kněžmost
75 let  Václav KOŠEK, Kněžmost
70 let  Vladimíra FLANDERKOVÁ, Kněžmost
65 let  Jiřina SMOLÍKOVÁ, Kněžmost
65 let  Danuše NOVÁKOVÁ, Chlumín
65 let  Věra BRZOBOHATÁ, Žantov

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a do dalších 
let štěstí, spokojenost a radost ze života.

Narodili se:

28. 2. 2013 Tadeáš TMEJ, Chlumín
20. 3. 2013 Adam PLÍVA, Kněžmost
21. 3. 2013 Matěj VACH, Žantov
23. 3. 2013 Tereza VODIČKOVÁ, Žantov
  2. 4. 2013 Michal KŘÍŽEK, Lítkovice
24. 4. 2013 Kateřina MACKOVÁ, Kněžmost
  9. 5. 2013 Amálie STEHLÍKOVÁ, Kněžmost
14. 5. 2013 Kateřina VLACHOVÁ, Úhelnice
15. 5. 2013 Soňa ČERNÁ, Srbsko

Zemřeli:
   5. 3. 2013 Milan KOČÍ (*1969), Kněžmost 
 31. 3. 2013 Irma VERNEROVÁ (*1921), Kněžmost 
   4. 4. 2013 Miroslav SLADKÝ (*1930), Kněžmost 
 18. 4. 2013 Jan JAKUBEC (*1955), Kněžmost 
 11. 5. 2013 Jiřina KOŠKOVÁ (*1941), Kněžmost

Zpravodaj obce Kněžmost, vychází čtvrtletně. Vydává Obecní úřad Kněžmost v červnu 2013. Opovědná redaktorka 
Mgr. Kateřina Pospíšilová. Náklad 500 ks. Zlom Ing. Miluše Támárová, tisk Tiskárna Zaplatílek Vesec.
Povoleno MK Praha, ev. č. MK ČR E 10400.

Uzávěrka příštího čísla ZPRAVODAJE je 8. 9. 2013

Žádáme občany, aby se, v případě souhlasu se 
zveřejněním svých osobních údajů ve společenské 
kronice Zpravodaje, dostavili na Obecní úřad v 
Kněžmostě a svůj souhlas potvrdili písemně na místě 
(v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.). Formuláře 
jsou k dispozici na podatelně obecního úřadu, mají je 
rovněž všichni osadoví starostové. 
Děkujeme za spolupráci.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
JUBILEUM OSLAVÍ ...

Spolek rodáků Kněžmosta a okolí připravuje na měsíc 
září setkání spojené s výstavou u příležitosti vysvěcení 

kostela sv. Františka Serafínského před 170 lety. Toto 
setkání bude zahájeno v kostele pásmem písní a veršů 

a pokračovat bude v místní sokolovně slavnostním 
otevřením výstavy, týkající se informací a fotogra(í o 

kostele a památných stromech v Kněžmostě a okolí.

SERVIS ELEKTRONIKY MLADÁ BOLESLAV nabízí: 
                                                

opravy veškeré elektroniky, televizorů LCD, plasma, DVD, 
SAT, AUDIO, opravy satelitních přijímačů

specializace TV SAMSUNG, LG, SENCOR, PANASONIC, MAS-
COM, a jiné

 provádíme montáže a opravy satelitů a antén, instalujeme 
a seřizujeme televizní a satelitní antény, set top boxy (digitální 
vysílání). Montujeme digitální antény a nastavujeme satelitní 
signál.

Většina oprav je provedena do 2-3 dnů, možný je odvoz na 
dílnu a zpět.

Telefon: p. Filip 60628837, 326321327

Tradiční, 11. hasičský dětský den, který se bude konat 
v sobotu 7. 9. 2013 od 12 hodin u hasičské zbrojnice. 

Více informací na  ww.sdhknezmost.cz 

28. 6. 2013 
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