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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané,

věřím, že až budete číst tyto řádky, budete mít již hlavní část 
nákupní a úklidové horečky před Vánoci za sebou.
Rok se již pomalu blíží k svému konci a tak je mou příjemnou 
povinností popřát Vám za sebe i za celý kolektiv obecního úřa-
du poklidné a příjemné svátky a především dobrý vstup do no-
vého roku.
Pevně doufám, že příští rok bude alespoň tak dobrý, jako ten 
letošní a že dojde alespoň k mírnému uklidnění a stabilizaci 
v naší zemi.
Co se týká naší obce, tak moc klidu asi očekávat nemůžeme, 
jak se dočtete v dalším článku, čeká nás mnoho investičních 
akcí a práce na dalších projektech, které byly již odsouhlaseny. 
Na závěr bych Vás chtěl, jak je mým zvykem, opět vyzvat a po-
prosit, abyste – pokud si na to najdete čas a chuť, napsali do No-
vinek nebo do Zpravodaje vaše názory a připomínky k naší prá-
ci a dění v obci. Můžete to samozřejmě udělat i jinou formou, to 
záleží zcela na vás. Domnívám se, že zpětná vazba je někdy to, 
co nám chybí ke správnému vyhodnocení našich kroků.
Ještě jednou vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.

starosta obce
Ing. Adam Pospíšil

obecní policie 
A beZpečnost 
v nAší obci
Na bezpečnost na silnicích v naší obci a veřejný pořádek už 
nějakou dobu dohlíží obecní policie Koleč. Ať už jsou ohlasy 
a názory jakékoli, přestupků je stále dost, ale situace se po-
malu zlepšuje. Věřím, že tato služba pomůže neukázněným 
řidičům zamyslet se sami nad sebou.
V nejbližším období chystáme lepší osvětlení frekventovaných 
přechodů, které je ve večerních hodinách neméně důležitou 
součástí bezpečnosti. 

místostarostka
Jitka Bartošová

návRh RoZpočtu 
A plánovAné Akce
Stejně jako v loňském roce, tak i letos se nám po-
dařilo připravit návrh rozpočtu včas, aby ho mohlo 
zastupitelstvo obce schválit v prosinci a nemuseli 
jsme hospodařit podle rozpočtového provizoria. 
Návrh rozpočtu máte možnost vidět na dalších 
stránkách, samozřejmě může dojít k drobným 
změnám, které uvidíte po vyvěšení schválené 
verze. Rozpočet na příští rok je sestaven po delší 
době jako schodkový, protože nás čeká opravdu 
mnoho investičních akcí. Některé z nich ani nejsou 
v rozpočtu, protože by se uskutečnily pouze v pří-
padě získání dotace. Shrnu podstatné akce a vý-
daje, které by Vás mohly zajímat. V rámci výstavby 
nových komunikací dojde k výstavbě komunikace 
v ulici Zahradní a Úhelnici, v obou případech jde 
o akce, které již měly dávno proběhnout, ale bo-
hužel se na ně nedostala řada, tímto se omlouvám 
všem dotčeným obyvatelům. Je počítáno s penězi 
na opravu komunikace v Malobratřicích (Pražská), 
ale zde je potřeba říci, že nejprve musí proběhnout 
projekční práce, které mohou vše poněkud zpoma-
lit. Samozřejmě je počítáno i s drobnými opravami 
jako každoročně. Navíc je v rozpočtu zachycena 
získaná dotace na revitalizace center obcí, kde se 
v několika případech bude investovat i do plochy 
na návsích. Vynucenou investicí, na kterou by-
chom chtěli požádat o dotaci Středočeský kraj, je 
nový chodník v ulici Nádražní. Chodník nesplňu-
je bezpečnostní kritéria (obrubníky jsou v mnoha 
místech na úrovni vozovky), ale především na jaře 
bude už definitivně spuštěna akce komplexní 
opravy komunikace Kněžmost – Bakov n. J., kte-
rá je financována z evropských fondů a minimálně 
5 let je poměrně problematické jakkoli zasahovat 
do vozovky. Velkou částku  - 3 mil. Kč - si vyžá-
dá první splátka spoluúčasti na propojení skupi-
nového vodovodu Kněžmost s vodovodem Mladá 
Boleslav. Celkové náklady akce jsou odhadovány 
na 14 mil. Kč a obec se bude podílet 50 %. S tím-
to je pro občany spojena jedna podstatná změna. 
Od 1. července příštího roku přebírá provozování 
našeho vodovodu společnost VAK MB, takže nově 
budete dostávat faktury za vodné a případně stoč-
né od jedné společnosti za ceny, které jsou shod-
né na celém území ve správě společnosti VAK 
MB. K tématu vodovody a kanalizace ještě patří 
zmínit samostatnou investici VAK MB a tou je vý-
stavba úplně nové čističky v Kněžmostě, jejíž sou-
částí je i nový povrch místní komunikace. Samo-
zřejmě bude pokračovat práce na všech běžících 
projektech, kterými jsou: studie nového pavilonu 
ZŠ Kněžmost, projekt rekonstrukce bývalé budovy 
Tyres na náměstí, územní plán obce, atd. Rovněž 
jsme v průběhu roku požádali o dotaci na kom-

pletní zateplení a výměnu oken MŠ v Kněžmos-
tě, v případě, že dojde k jejímu schválení, akce se 
pravděpodobně rozeběhne ještě do léta. Připravu-
jeme podání žádosti na dotaci na sběr bioodpadu 
v obci, která by obnášela velké zjednodušení likvi-
dace bioodpad v místních částech a v Kněžmostě. 
Byla vytipována místa a zde by minimálně přes ví-
kend byly umístěny kontejnery pro biosložku, které 
by se svážely do sběrného dvora v Kněžmostě. 
Uvažujeme i o tom, že by byla určena i některá 
stálá místa v Kněžmostě, aby se možnost odvést 
bioodpad zjednodušila. V rozpočtu je samozřejmě 
počítáno opět s podporou místních částí a s do-
plněním dětských hřišť v Kněžmostě i v ostatních 
částech obce. Pevně věřím, že se plnění přede-
vším příjmové části rozpočtu bude vyvíjet takovým 
směrem, že případný úvěr bude co nejnižší.

starosta obce 
Ing. Adam Pospíšil                                                     

ZiMní RADovánky
Pro letošní zimní období je připravený prostor pro kluziště, ve-
dle tělocvičny u základní školy. Naši hasiči začnou s napouště-
ním vody, jak jen to počasí dovolí. Věřím, že toto místo budete 
využívat a pokud budou vaše ohlasy kladné, jsme připraveni 
prostory dále zvelebovat. 

místostarostka
Jitka Bartošová

vítání občánků

V sobotu 23. 11. 2013 jsme se sešli na radnici v Kněžmostě, 
abychom přivítali do naší obce narozené občánky. Přivítali 
jsme osmnáct dětí z 20 narozených. Dvě děti se pro nemoc ne-
mohly zúčastnit. Paní Šárka Svobodová slavnostní akt zahájila 
přivítáním přítomných a poté vystoupily dětí za základní školy, 
které si pro přítomné připravily hezké kulturní vystoupení. K ro-
dičům promluvila paní Zdenka Brdlíková, členka zastupitelstva 
a paní Jitka Bartošová, místostarostka, předala malé dárky. 
Rodiče se podepsali do Pamětní knihy narozených, mezitím 
přednášející děti pohoupaly „miminka“ v kolébce. Nakonec se 
všichni mohli vyfotografovat. Všem zúčastněným na této akci 
přejeme hodně zdraví a spokojenosti do nového roku a někdy 
s některými opět nashledanou.

referent OÚ
Hana Prokorátová

RADnice

klikAcí RoZpočet 
Aneb cestA 
k otevřenéMu 
ÚřADu
Vzhledem k tomu, že rozpočet byl pro mě stá-
le velkým oříškem a vím, že nejsem sama, stále 
jsem přemýšlela jak se v něm lépe zorientovat. Jak 
ho přiblížit ostatním, jak ho více zpřístupnit. Když 
jsem poprvé slyšela o klikacím rozpočtu, začala 
jsem tušit, že to je ta správná cesta. Prověřovala 
jsem možnosti a objevila firmu, která by pro naši 
obec vytvořila klikací rozpočet. Poté, co se rada 
obce seznámila s návrhem a odsouhlasila ho, byl 
klikací rozpočet umístěn na webové stránky obce. 
Jsem ráda, že se naše obec rozhodla přiblížit in-
formace o hospodaření vám občanům, podobně 
tak, jako to dělají další obce, města a kraje. Půjde-
me cestou otevřeného úřadu, kde dostane občan 
všechny  požadované informace. 
Nová aplikace ukáže velice srozumitelně náš 
schválený roční rozpočet, tedy informace o tom, 
kolik peněz očekáváme na straně příjmů od stá-
tu, z daní nebo z poplatků. Samozřejmě také jaké 
plánujeme výdaje a kam, například kolik máme 
v plánu vydat na silnice, školní zařízení, opravy 
stávajícího majetku, provoz úřadu atd. Na základě 
podkladů z účetnictví budou měsíčně aktualizová-
ny informace o tom, jak se nám daří rozpočet plnit. 
Věřím, že aplikace poskytne přehledné informace 
o finančních tocích z účetnictví zastupitelům a rad-
ním a může tak být pomocnou rukou při jakémkoli 
rozhodování. 

místostarostka
Jitka Bartošová
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RADnice

ny bazénu velká voda a bohužel napáchala velké 
škody. Všechny elektromotory se musely nechat 
opravit (převinout). Zakoupili jsme jedno nové čer-
padlo a pro příští sezóny tak budeme na tyto ex-
trémní situace připraveni. Je potěšitelné, že fungo-
vání našeho koupaliště je pro obec prioritou a že 
občanům Kněžmosta a okolí můžeme nabídnout 
kvalitní letní koupání. Pro zajímavost uvádím pár 
údajů z letošní sezóny: 
 8. 6.  - napuštění velkého bazénu a brouzdaliště
 15. 6.  - 1. koupací den, zahájení koupací sezóny  
   2013
 20. 6.  - maximální změřená teplota vody   
   v sezóně VB - 28,5 °C a MB - 30,5 ° C  
   (historický rekord)
 28. 6.  - minimální změřená teplota vody   
   v sezóně VB - 18 °C
 29. 7.  -  strojovna bazénu zatopena vodou,   
   přerušení provozu
 8. 9.  -  poslední koupací den sezóny 2013
 10. 9.  - ukončení sezóny 2013
 
Pro další léta si můžeme přát dostatek slunečných 
a teplých dnů, a tím i mnoho spokojených návštěv-
níků našeho rekreačního zařízení.

dohled nad bazénem
Mgr. Jiří Lehečka

páR slov 
ke kAlenDáři
Kněžmostsko je regionem, ležícím mezi pod-
nebně vlídnějším Polabím a drsnější oblastí Ji-
zerských hor, na samém rozhraní Českého ráje. 
Tak jsem náš kraj uvedl v kalendáři, kterému jste 
možná před jinými i vy dali letos přednost. Mož-
ná se za ním ohlédnou povolanější, já přidám jen 
pár řádků za sebe. Spolupráce mi přinesla zážitky 
a zkušenost, poznal jsem zajímavé lidi. I ke mně 
se dostalo pár ohlasů a zdá se, že nápad naší 
paní místostarostky vyšel. Nejtěžší podle mne 
bylo vybrat z množství materiálu co nejvhodnější 
reprezentanty pro jednotlivá období a přitom nevy-
nechat žádnou z přiléhajících obcí. To by nám lidé 
neodpustili. Takhle má každý jeden z nás možnost 

nejméně týden v roce 2014 si prohlížet místo blízké 
a užít si s ním onu chviličku slávy. Pokud si kalen-
dář zakoupí. Počet výtisků doufejme postačí, v ka-
ždém případě jde o zkušenost třeba do budoucna. 

A veselé zjištění na závěr. Obrázky drahých kame-
nů vzbudily takový zájem, že se mi zdá prospěš-
né, napsat do rubriky „Příroda“ pár vět k tomuto 
tématu. 

Pavel Kverek

RoZsvícení 
vánočního stRoMku
Termín už byl daný, tradičně na první adventní 
neděli. Kulturní komise obce se v předstihu sešla 
a rozdělila úkoly pro tuto akci. Včasné zajištění če-
hokoli, je pro každou akci důležité. Například zá-
zemí pro vystupující musí být v předstihu, jelikož 
sehnat podium a ozvučení na poslední chvíli není 
možné, nejsme jediná obec, která něco podobné-
ho pořádá. Už si tak nějak nedokážu představit 
vystupující na dlažbě, tak jak tomu bylo první zku-
šební ročník a bez střechy, jako druhý. Myslím, že 
si tato akce zaslouží určitou úroveň. A proto každá 
z nás členek kulturní komise má svůj úsek, jsme 
takový řetězec článků, kdy se jeden na druhého 
můžeme spolehnout a jako předsedkyně kulturní 
komise děkuji za tuto spolupráci Haně Prokorá-
tové, Janě Škodové, Zdence Brdlíkové a Renatě 
Červené.

RADnice

Tento podvečer má hned několik smyslů a jedním z těch nej-
důležitějších je setkání, setkání vás občanů. Pro Vás se tato 
akce koná. Abyste se na chvíli zastavili v životním shonu a po-
povídali si s lidmi, které třeba jen tak nevidíte.

Zdobení a nasvícení měla na starosti technická četa obce 
v čele s panem Zimou, který letos opouští tuto skupinu pra-
covníků a bude si užívat zasloužené pracovní volno v podobě 
důchodu. Tímto mu děkujeme za spolupráci a přejeme hodně 
zdraví a klidu.

Program se letos točil kolem dětí, vždyť vánoční čas patří hlav-
ně jim. Měla jsem představu o tom, že se musí jít postupně 
od těch nejmenších, po ty nejstarší, co se už něco naučily 
a aby si okusily pohled z podia. Aby byl vidět pokrok, rozdíl, ta 
práce, když se něčemu věnují a po nějaké době tato snaha při-
náší první ovoce. Vystupující děti z naší mateřské a základní 
školy se staly tak nějak součástí, bez nich by to prostě nebylo 
ono. Můžou ukázat všem, co se naučily a právě tak i paní uči-
telky svůj um při práci s dětmi. Myslím, že jejich letošní vystou-
pení bylo opravdu zajímavé a hodně povedené. Program po-
kračoval u starších dětí, pro tento rok jsem začala u dětí, které 
znám a vím, že dokáží zahrát společně. Rozálii Josifovou, 
která se věnuje opernímu zpěvu, Josefa Josifa, který se věnu-
je hře na violoncello a Jaromíra Bartoše, který se věnuje hře 
na piano. Vybrali jsme společně tři skladby, tři rozdílné styly, 
které museli nacvičit, nazkoušet. A nejde jen o jedno setkání, 
o jednu zkoušku, jak se může zdát. Během dvou měsíců se na-
cvičovalo i několikrát v týdnu. Ale děti, které chodí pravidelně 
do lidové školy, vědí, že to není jednoduché, že se musí pilně 
trénovat. To se týká všech koníčků, nejen muziky.

Už v předchozích ročnících jsem měla vizi o tom, že tyto akce 
budou moderovat děti. Jenže najít z řad dětí někoho, kdo by se 
chtěl ujmout této role, nebylo jednoduché. Letos jsem si řekla, 
že to musí konečně vyjít. A vyšlo, této role se ujmuly naše mla-
dé skautky Hana Ficenzová a Kateřina Nikodemová. A věřte, 
že to není vůbec jednoduché, vystoupit před tolika lidmi, mluvit 
na mikrofon a přitom se slyšet z odposlechu. Kdo to nezkusil, 
nikdy nepochopí. Scénář jsme spolu postupně sepsaly, holky 
ho natrénovaly a alespoň za mě si myslím, že to zvládly na vý-
bornou.

vyjáDření k výstAvbě 
sušičky
Rád bych za naši obec uvedl na pravou míru informace, které 
po obci kolují ohledně výstavby sušičky AgroVation.  Předem 
chci ovšem říci, že obec doposud měla dobré vztahy s novými 
vlastníky společnosti TYRES (AgroVation). Situaci kolem vý-
stavby sušičky považujeme za velmi nešťastnou a v žádném 
případě se nemůžeme ztotožnit s tím, že společnost AgroVati-
on provedla výstavbu bez platného stavebního povolení. Tento 
postup vyvolal mezi našimi občany velmi silnou reakci i smě-
rem k obci.

Bohužel v takovémto případě nemá obec zákonnou pravomoc 
postupovat přímo proti investorovi a může se jen domáhat kro-
ků stavebního úřadu. Stavební úřad v Kněžmostě ovšem sám 
po zjištění této skutečnosti okamžitě jednal a postupoval tak, jak 
mu ukládá zákon.  Stavbu nařídil zastavit a ve chvíli, kdy v ní bylo 
pokračováno, zahájil další řízení a udělil společnosti pokutu.

Za obec Kněžmost bych chtěl apelovat na majitele a vedení 
společnosti AgroVation, aby se napříště zdrželi jakýchkoliv 
podobných postupů, které nepřispívají k vzájemně dobrým 
vztahům s obcí a zejména s jejími občany. Doufám, že tomu 
tak bude a naše spolupráce v řešení mnoha dalších problémů 
bude moci úspěšně pokračovat.

starosta obce
Ing. Adam Pospíšil

seZónA nA koupAlišti 
v kněžMostě
Letos jsme zahájili koupací sezónu 15. 6. 2013. Počasí bylo 
od poloviny června relativně stabilní a koupání přálo. V neděli 
8. 9. byl poslední koupací den a 10. 9. jsme vypnuli čerpa-
dla a udělali tak tečku za povedenou letní sezónou. Celkové 
tržby byly o 11,5 % vyšší než loni. Nutno připomenout, že le-
tošní sezóna byla z hlediska nominálních tržeb v historii na-
šeho koupaliště nejúspěšnější. Návštěvnost koupaliště závisí 
na počasí. Největší návštěva koupaliště byla v neděli 28. 7. 
2013. Tento den se také prodalo nejvíce lístků – 276 (absolutní 
rekord v historii našeho koupaliště je 384). Letošní rok nám 
opět potvrdil, že se nám vrátili někteří zákazníci, kteří v minu-
lých letech vyzkoušeli koupání v Mladé Boleslavi. Zajímavá 
je také skutečnost, že se už asi definitivně změnila struktura 
prodaných lístků. Opět jsme prodali více dospělých lístků než 
dětských. Tato změna určitě souvisí s oblíbeností dětského 
brouzdaliště, které bylo vybudováno v předloňském roce a naši 
návštěvníci si ho nemůžou vynachválit. Je nemožné spočítat 
přesně rekordní návštěvu, protože držitelů permanentek bylo 
v letošní sezóně 202 a dětí, které nemusí platit, bývá na kou-
pališti opravdu hodně. Odhadem se letošní nejvyšší návštěva 
koupaliště v odpoledních hodinách pohybovala okolo 400 ná-
vštěvníků, a to dne 28. 7. 2013. V letošní sezóně jsme bohužel 
museli řešit jednu závažnou havarijní situaci. V pondělí 29. 7. 
při přívalovém dešti, ve večerních hodinách, vtrhla do strojov-
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Pondělí 30. 12. PODATELNA,    
  EVIDENCE OBYVATEL 
  (Hana Prokorátová)
  ÚČETNÍ (Dagmar Pěničková)
  TAJEMNICE    
  (Ing. Radka Maděrová)
Úterý 31. 12. STAVEBNÍ ÚŘAD    
  (Markéta Hošková, DiS.)
Středa 1. 1. 14 ZAVŘENO - SVÁTEK
Čtvrtek 2. 1. 14 PODATELNA, POPLATKY  
  (Josef Kračmar)
  STAVEBNÍ TECHNIK   
  (Ing. Jiří Maťák)
  STAVEBNÍ ÚŘAD    
  (Markéta Hošková, DiS.)
Pátek 3. 1. 14 PODATELNA, POPLATKY  
  (Josef Kračmar)
  STAVEBNÍ TECHNIK   
  (Ing. Jiří Maťák)
  STAVEBNÍ ÚŘAD    
  (Markéta Hošková, DiS.)

Za celý kolektiv zaměstnanců obecního úřadu 
kněžmost přeji našim občanům klidné svátky, 
hodně zdraví a pohody do nového roku.

tajemnice OÚ
Ing. Radka Maděrová

sběRné Místo 
v Sobotecké ulici bude o svátcích otevřeno:
v sobotu  28. 12. 2013
ve čtvrtek  02. 01. 2014

vážení občané přejeme vám klidné svátky, 
hodně zdraví a úspěchů v roce 2014.

to přejí za celý obecní úřad a za zastupitele obce
ing. Adam pospíšil, starosta 

a jitka bartošová, místostarostka

návRh RoZpočtu obce kněžMost pRo Rok 2014
příjMy
paragraf položka název položky přesně návrh v tis.kč

1111 Daň z příjmu - fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož. 4500
1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 150
1113 Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy 500
1121 Daň z příjmu právnických osob 4300
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1085
1211 Daň z přidané hodnoty - DPH 8900
1334 Odvody za odnětí  půdy ze ZPF 100
1340 Poplatek za provoz, shr. a odstr. - komunální odpady 1100
1341 Poplatek ze psů 40
1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 80
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 60
1351 Odvod loterií kromě výh. hrac. přístrojů 90
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 120
1361 Správní poplatky 350
1511 Daň z nemovitosti 4500

1032 2111 Těžba dřeva 80
2310 Pitná voda - pouze obec 3
3314 Knihovna 15
3392 Zájmová činnost - rekreace 400
3412 Bazén 200
3612 2111 Bytové hospodářství - služby 30

2132 Bytové hospodářství - pronájem 10
3613 2111 Nebytové hospodářství  - služby 250

2132 Nebytové hospodářství  - pronájem 80
3632 Pohřebnictví 16
3639 Komunální služby a územní rozvoj (věcná břemena, atd.) 100
3725 Využívání a zneškodňování kom. odpadů (příjem EKO-KOM) 140
4112 Dotace KÚ - státní správa                         697 200   697
4213 Dotace – SFŽP 161
4216 Dotace – fondy EU 2287

Daňové příjmy 27204
Dotace a granty 3145

4351 2111 Ostatní asistenční, peč. služby (DPS) - služby 280
2132 Ostatní asistenční, peč. služby (DPS) - nájem 280

5512 Požární ochrana  + příjmy za energie - dobrovolná část 75
6171 2111 Činnost místní správy - (fotovoltaika, atd.) 500

2131 Pronájem pozemků 81
2139 Nájem vodovod 241
2310 Prodej majetku drobný 1
2329 Nedaňové příjmy 60
3111 Prodej pozemků 1500
3112 Prodej nemovitostí 15

6310 2141 Příjmy z úroků 10
celkem příjmy 33392

8115 Změna stavu na bankovních účtech 2550
8123 Dlouhodobé půjčené přijaté prostředky 5500

celkem financování 8050
celkeM RoZpočet příjMy 41442
výDAje
paragraf položka název položky přesně návrh v tis.kč

1031 Pěstební činnost - lesy 150
1032 Podpora produkčních činností (těžba dřeva, atd.) 50
2212 Místní komunikace 5800
2219 Chodníky, parkoviště, příkopy 750

Pozváni byli i profesionálové, aby byl vidět ten skok, právě 
až k nim. Troubení z oken radnice bylo jedno z dalších přání, 
které se letos podařilo uskutečnit. Pokud někomu přišlo, že 
ono troubení nebylo slyšet, tak se plete. Bylo, kdyby někteří 
návštěvníci vydrželi ony dvě překrásné skladby malounko poti-
chu. Toto vystoupení nebylo možné nazvučit, jelikož by postrá-
dalo smysl. Trubači v oknech, zvuk od podia, no nevím. Ano, 
dalo by se, ale to by bylo o jiných finančních nákladech.

O naše tradiční občerstvení, vánočku a teplý džus, se postarali 
skauti. Mohli jste si také zakoupit perníčky, adventní věnce či 
obecní kalendáře, nebo se jen tak na tyto věci podívat. Další 
občerstvení měli nachystané dobrovolní hasiči. Je to další ře-
tězec článků, bez kterých by se takovéto akce nedaly pořádat, 
a já jim za celou kulturní komisi obce Kněžmost ze srdce dě-
kuji.

za Kulturní komisi
Jitka Bartošová

pRovoZ obecního 
ÚřADu kněžMost
Informujeme občany o omezení provozu obecního úřadu 
v době svátků z důvodu čerpání dovolené.

V době od 23. 12. 2013 do 3. 1 2014 
budou úřadovat tato pracoviště:

Pondělí 23. 12. PODATELNA, POPLATKY   
  (Josef Kračmar)
  STAVEBNÍ TECHNIK (Ing. Jiří Maťák)
  STAVEBNÍ ÚŘAD (Marie Koudelková)
  TAJEMNICE (Ing. Radka Maděrová)

Úterý 24. 12. ZAVŘENO - SVÁTEK

Středa 25. 12. ZAVŘENO - SVÁTEK

Čtvrtek 26. 12.  ZAVŘENO - SVÁTEK

Pátek 27. 12.  PODATELNA (Josef Kračmar)

ZpRAvoDAj obce kněžMost / číslo 4 / 2013
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ných stromů a historie kněžmostského kostela. Z této skutečnosti 
těžily i školní děti, které využily příležitosti a požádaly člověka 
nadmíru povolaného, bývalou paní učitelku, Hanu Bejrovou, aby 
je po výstavě provedla. Paní učitelka tak učinila s velkou ochotou 
a dětem nejen pověděla základní informace o našem kostele, ale 
dokonce do něj děti i vzala a vše jim ukázala a zasvěcenou, leč 
dětem přístupnou formou, podala patřičný výklad.

Mgr. Michaela Černá

Den Dětských 
sponZoRů 

Ve středu 16. 10. 2013 vyrazili žáci na exkurzi do ZOO Praha. 
Byli tam pozváni za odměnu, za příspěvek na adopci zvířátka. 
Ačkoliv při odjezdu z Kněžmostu panovalo pošmourné počasí 
s deštěm, v Praze nás přivítal krásný podzimní den i se slu-
níčkem. Děti rozdělené do dvou skupin si prohlédly téměř ce-
lou ZOO. Nezapomněli jsme navštívit „naše“ chovance – me-
dojeda kapského a sýčka obecného. Moc se nám líbila nová 
expozice pavilonu hrochů a údolí slonů, které jsou prostorné 
a vkusně vybudované. Potom děti zhlédly program „Co dokáží 
zvířata“. Vystupovalo v něm ochočené mini prasátko Jonatán 
se svým cvičitelem. Téměř polovina spodní části ZOO se však 
ještě opravuje po ničivé červnové povodni a je vidět, že každá 
koruna je potřebná. Proto za ZOO děkujeme dětem – tím i vám 
rodičům za to, že jste na zvířátka přispěli.       Mgr. Alena Brixí

eDukARt 
Kromě těch tradičních je zde celá řada nových, například 
pražská Střední škola knižní kultury nebo rumburská Střední 
škola mediální grafiky a polygrafie. Jednotlivé školy zde do-
staly prostor pro vlastní prezentaci a nešlo pouze o informační 

2221 Silniční doprava - dopravní obslužnost/DP Kněžmost 800
2229 Silniční doprava - značení 50
2310 Pitná voda (opravy a příspěvek na propojení VAK MB) 3200
2321 Odpadní vody (Koprník) 500
3113 Školství - (ZŠ, MŠ, jídelna, atd.) 3700
3314 Knihovna 500
3322 Oprava kulturních památek - případná účast na projektu 20
3341 Rozhlas + TV 50
3349 Zpravodaj + inf.bulletin 80
3392 Rekreace + infocentrum 500
3399 Ostatní činnosti kultury, církví (kult. akce, SPOZ, atd.) 100
3412 Sportovní zařízení obec - BAZÉN 320
3419 Ostatní těl. činnost - podpora TJ SOKOL 400
3421 Využití volného času dětí a mládeže 350
3429 Zájmová činnost (příspěvky záj. organizacím) 150
3511 Všeobecná ambulantní péče 250
3612 Bytové hospodářství 40
3631 Elektro - věřejné osvětlení (provoz, výstavba) 650
3632 Pohřebnictví 150
3635 Územní plán - projekty, územní plánování, atd. 200
3639 Komunální služby (technická četa, mzdy, provoz) 2600
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2200
3745 Vzhled obcí – zeleň (údržba, výsadby, investice - dotace) 4720
4351 Ostatní asistenční, peč. služby (DPS) - oprava 850
5311 Činnost obecní policie (smlouva Koleč) 50
5511 Požární ochrana 364
5512 Požární ochrana - dobrovolná část 170
6112 Zastupitelstvo 1250
6171 Činnost místní správy 6000

Opravy, údržba 400
Podpora místních částí 270
Sociální fond 150

6310 Příjmy a výdaje z fin.operací (úroky + služby bank) 350
6320 Pojištění 210
6399 Daň z příjmu obec 1085
6409 5329 Mikroregion Český ráj Pod Mužským 55

celkem výdaje 39484
8124 splátky dlouhodobých úvěrů 1958

celkem financování 1958
celkeM RoZpočet výDAje 41442

Návrh příjmového rozpočtu po konsolidaci činí 33.392 tis.Kč.
Návrh výdajového rozpočtu po konsolidaci činí 39.484 tis.Kč.
Saldo financování výdajů činí 6.092 tis. Kč.
Jedná se o návrh schodkového rozpočtu, kde saldo financování vyrovnává bilanci rozpočtu obce v příjmech a výdajích na 41.442 tis. Kč.
Rozpočet na rok 2014 - fond obce

sociální FonD
plánovaný stav k 1.1.2014 0 tis. kč
Příjmy 150 tis. Kč
příděl do fondu z rozpočtu obce 150 tis. Kč
Výdaje 141 tis. Kč
odměny při životních jubileích, odchod do důchodu 15 tis. Kč
ošatné 22 tis. Kč
příspěvek na stravné 38 tis. Kč
příspěvek na penzijní, životní pojištění 58 tis. Kč
kulturní a společenské akce 8 tis. Kč
plánovaný stav k 31.12.2014 9 tis. kč
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Akce ZáklADní 
školy poDZiM 2013

přespolní běh 
Dne 24. 9. 2013 jsme s nominovanými žáky 2. - 5. 
třídy vyrazili do Mladé Boleslavi do lesního parku 
Štěpánka. Zde jsme se chtěli zúčastnit přespolního 
běhu družstev, který se konal pod záštitou asoci-
ace školních sportovních klubů. Do závodu jsme 
nastoupili ve dvou kategoriích, chlapecké a dívčí. 
Do výsledného umístění se započítávali pouze čtyři 
nejlepší výkony družstva. V první kategorii nastou-
pila tato děvčata: Barbora Pospíšilová (6. místo), 
Kateřina Zimová (9. místo), Aneta Jana Petříková 
(10. místo), Eliška Stejskalová a Barbora Rejmano-
vá. Celkově se naše děvčata umístila na krásném 
3. místě. Chlapci v této kategorii nastoupili v této 
sestavě: Jan Hušek (2. místo), Adam Pospíšil (4. 
místo) a Matěj Vokál (16. místo). Vzhledem k chy-
bějícímu čtvrtému závodníkovi jsme nemohli být 
zahrnuti do výsledku družstev. V této kategorii si 
však veliký potlesk vysloužili svým vynikajícím vý-
konem Jan Hušek a Adam Pospíšil.   V kategorii 
starších dívek nastoupily: Karolína Kautzká (4. mís-
to), Ema Kohoutová (11. místo), Eliška Nikodemová 
(14. místo), Klára Pospíšilová a Klára Vostatková. 
Dívky se umístily na 4. místě ze sedmi zúčastně-
ných. Zapotřebí je vyzdvihnout běžecký výkon Ka-
rolínky Kautzké. Starší chlapci, kteří se probojovali 
na startovní pole: Viktor Pospíšil (10. místo), Bořivoj 
Kušl (18. místo), Jakub Volf, Ondřej Svoboda a Ště-
pán Rychtr. Naši starší chlapci se umístili na 5. 
místě ze 7 zúčastněných. Proběhlý závod v přes-
polním běhu hodnotím velmi pozitivně a s velikou 
radostí z předvedených výkonů. Žáci měli možnost 
si vyzkoušet, co vše obnáší taková reprezentace 
školy a že není vůbec jednoduché uspět. Náš celý 
tým však v mých očích uspěl na výbornou a všech-
ny předvedené výkony mě mile překvapily. 

Děkuji vedení školy za podporu této sportovní akce.
Mgr. Zdeněk Chlup

výstAvA 
Základní škola opět zafungovala, nejen jako prostor 
pro vzdělávání dětí, ale zároveň jako místo společen-
ského života naší obce, neboť 29. 9. 2013 byla v pro-
storách školy otevřena výstava týkající se památ-
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tabule, ale také o ukázky studentských prací a přímý kontakt 
se zástupci škol. Cílem akce bylo ukázat žákům končícím zá-
kladní školní docházku širokou paletu možností a usnadnit jim 
tak výběr dalšího studia. Děti měly velmi zajímavou příležitost 
získat podstatné informace, které jim mohou pomoci v jejich 
rozhodování při volbě budoucího studia. 

Mgr. Zdeněk Chlup

střeDověká DílnA 
Dne 14. 11. 2013 vyrazily děti ze 4. třídy do Mladé Boleslavi 
do městského paláce Templu, kde na ně čekaly zajímavé úko-
ly z období středověku. Děti pracovaly ve skupinách, vyzkou-
šely si, jak se sešívaly ručně knihy, vybarvily si každý svou 
iniciálu. Vyzkoušely si, jak se píše pravým husím brkem a vy-
tvořily si svou pečetní listinu. Též si zahrály na obchod, kde se 
dověděly, ve kterých jednotkách se dříve vážilo nebo měřilo. 
Velmi je zaujala též rytířská zbroj, hlavně chlapce. Všem se 
tvořivé dopoledne líbilo a už se těší na další.

 Mgr. Jana Daňková 

lekce bosu 
BOSU v Mladé Boleslavi dne 6. 11. 2013 - snažíme se pokra-
čovat v tradici a doplňovat kroužek kondičního cvičení různými 
typy kondičních programů, které mají kladný vliv na zdravotní 
stav žáků. Pro tentokrát jsem pro žáky navštěvující kondiční 
kroužek zvolil trénink BOSU. BOSU je moderní a velmi oblíbe-
ný systém cvičení určený pro komplexní zpevnění svalů celé-
ho těla, který má pozitivní vliv na zdravé držení těla a fyzickou 
kondici. BOSU cvičení je výjimečné v tom, že zapojuje nejen 
vědomě ovládané svaly, ale i hluboké kosterní a další důležité 
svaly, které na rozdíl od našich předků, vinou moderního život-
ního stylu nepoužíváme a které zajišťují správné držení těla. 
Ochablost těchto svalů pak zapříčiňuje velmi časté bolesti zad 
a kloubů. Cvičení BOSU také komplexně posiluje svaly celé-
ho těla, zpevňuje šlachy a vazy, zajistí lepší koordinaci pohy-
bu, držení těla a má pozitivní vliv na kardiovaskulární systém. 
Naše tréninková lekce obsahovala seznámení s BOSU, car-
dio, core a strečink. Veškeré cvičení bylo uzpůsobeno na věk 

ve svíčkáRně 
V pátek dne 11. 10. 2013 děti z mateřské školy v Kněžmos-
tě již podruhé navštívily svíčkárnu v Šestajovicích. Venkovní 
prostory byly zařízené pro chov zvířátek a děti měly možnost 

prohlídnout si poníky, prasátka, ovce, kozy, kachny, slepice, 
ale i výra velikého a sovy. Po prohlídce zvířátek jsme přešli 
do budovy svíčkárny, kde si každé dítě za pomoci dospělých  
vyrobilo šablonou kačenky, ovečky nebo zajíčka glycerinové 
mýdlo. V jiné části areálu si děti lopatkami sypaly barevné kou-
pelové soli a nakonec si barvily 2 svíčky namáčením do roz-
tavených barevných vosků. Prostředí svíčkárny nám nabídlo 
také příjemné posezení v teple, kde jsme si mohli odpočinout 
a občerstvit se. Děti měly radost z prohlídky farmy a hlavně 
z dárečků, které si samy vyrobily.                     Květa Kobrlová

spoRt kiDs 
Ukázka z kurzu cyklistiky za účasti rodičů a dětí proběhla před 
mateřskou školou odpoledne dne 27.9. Děti se účastnily akce 
jako diváci, ale většina se zapojila aktivně buď na vlastních ko-
lech, nebo zapůjčených od agentury. Ukázka byla pojata jako 
prezentace dětské sportovní agentury, která rodičům nabízí 
také dětský kurz lyžování.                                 Květa Kobrlová

Děkujeme manželům svobodovým a prokorátovým 
za zorganizování výletu ke komárovskému rybníku 
na výlov ryb a obecnímu úřadu kněžmost za zaplacení 
dopravy.                                                       Květa Kobrlová

21. 1. 2014 oD 13.00 Do 16.00 hoDin 
se v Místní Zš koná Zápis žáků Do 1. tříDy.

13 - 15 let. Celým cvičením nás provázela Marcela 
Zahulová v nádherném prostředí FITPLACE neda-
leko fotbalového stadionu v Mladé Boleslavi. Vyni-
kající přístup lektorky, krásné prostředí a perfektní 
skladba cvičení vedla žáky k naprostému odrea-
gování a jedinečnému sportovnímu zážitku. Žáci 
si tak mohli vyzkoušet další z kondičních progra-
mů a v budoucnu mohou tedy vybírat ze širokého 
spektra a začleňovat do každodenního odpočinku 
a podpory jejich zdraví. 

Mgr. Zdeněk Chlup

oRion cup v MlADé 
boleslAvi 
Ve čtvrtek 7. 11. 2013 se naši chlapci z 6. a 7. 
třídy zúčastnili okresního kola základních škol 
ve florbalu. Na tomto turnaji se ve čtvrtek ráno 
prezentovalo 12 základních škol z celého okresu. 
V městské sportovní hale měli všichni florbalisté 
takřka profesionální podmínky. Hřiště 40 × 20 m, 
mantinely, časomíra s ukazatelem stavu a roz-
hodčí. Našim borcům byla nalosována tato druž-
stva: 3. ZŠ Mladá Boleslav a 1. ZŠ Benátky nad 
Jizerou. V prvním zápase s 3. ZŠ z Mladé Bole-
slavi jsme prohráli 0:5. Na hokejisty naši chlapci 
skutečně neměli. V druhém zápase už nám svit-
la troška naděje, ale po urputném boji jsme s 1. 
ZŠ z Benátek nad Jizerou prohráli 1:2. Tím naše 
účinkování na tomto turnaji skončilo. 

O týden později (14. 11.) probíhala stejná akce 
pro chlapce z 8. a 9. třídy. Na tomto turnaji se 
prezentovalo 18 základních škol z celého okre-
su. Našim chlapcům byla nalosována tato druž-
stva: 1. ZŠ Mnichovo Hradiště a 8. ZŠ Mladá 
Boleslav. V prvním zápase s 1. ZŠ Mnichovo 
Hradiště jsme prohráli 0:2. Zápas to byl relativ-
ně vyrovnaný, ale 2 chyby byly našimi soupeři 
tvrdě potrestány. V druhém zápase jsme dlouho 
drželi krok se soupeřem. Dokonce Tomáš Paclt 
vyrovnával na 1:1, ale bohužel jsme dostali vzá-
pětí rychlý gól a hra na riziko se nám v závěru 
zápasu nevyplatila. Konečný výsledek s 8. ZŠ 
z Mladé Boleslavi pro nás zněl nelichotivě 1:4. 
Z obou turnajů chlapců ve florbalu máme radost. 
Ukázalo se, že při troše štěstí můžou naši chlap-
ci s florbalisty z jiných škol držet krok. Děkujeme 
za reprezentaci školy našim žákům. Naši školu 
z 6. a 7. třídy reprezentovali: V. Čech, V. Kašík, 
J. Lehečka, J. Maděra, T. Volf, M. Beneš, T. Er-
bert, V. Kopal, M. Martinec a D. Šimon. Z 8. a 9. 
třídy to byli: T. Paclt, Š. Bystřinec, M. Hetmer, M. 
Oudrnický, L. Kilián, M. Kopal, M. Martinec, D. 
Maudr a M. Šimon.

Mgr. Jiří Lehečka

slAvnosti slAbikáře 
27. 11. 2013 obdrželi prvňáčci krásné slabikáře 
a slovní hodnocení za 1. čtvrtletí. Tuto událost také 
náležitě oslavili. Děkujeme všem maminkám, které 
přichystaly výtečné občerstvení. 

Mgr. Michaela Černá

Akce MAteřská 
školA poDZiM 2013

Myslivecké 
vypRávěnky 
Každoročně, vždy s přicházejícím podzimem, se 
naši nejmenší z mateřinky nemohou dočkat „své-
ho“ pana myslivce. Letos k nám pan Petr Maleček 
ml. dorazil v pošmournou, sychravou středu 16. 10. 
2013. Natěšené publikum ho už nedočkavě vyhlíže-
lo a tento sychravý den prozářilo množství párů očí, 
když jejich myslivec vstoupil do žluté třídy následo-
ván svým pejskem Emou a se všemi se mile přivítal. 
Své povídání zahájil malým testem, kdy před děti 
naskládal předměty, které do přírody patří a nepatří. 
S tímto úkolem si naši malí svěřenci poradili dobře 
a ještě dostali ponaučení, jaké věci přírodě a zvířát-
kům škodí a na co by si měly hlavně dát pozor samy 
děti! Bohužel sem patří, mimo jiné, i použité injekč-
ní jehly a stříkačky, před kterými musíme v dnešní 
době naši drobotinu varovat a chránit. Myslivecké 
povídání provázely i obrázky lesních zvířat z úžas-
né obrazové publikace, kterou pan Maleček done-
sl. Vyprávění bylo velmi poutavé, ale přesto se po-
zornost předškoláčků stále více obracela směrem 
k Emě - border terierovi - neposednému průvodci 
pana myslivce. Ta se dětem líbila nejvíce! Předvedla 
nám svou poslušnost, stopování, aportování před-
mětů a za svou šikovnost byla odměněna velkým 
aplausem a dobrou odměnou. Překvapením nebyl 
ale zdaleka konec - pan myslivec nám ještě předve-
dl ukázku sokolničení se svým opeřeným kamará-
dem Darem - rarohem loveckým. Ten děti opravdu 
upoutal! Dozvěděly se, co nejraději loví, jak výkonný 
má zrak, kam až je schopný dohlédnout a proč nosí 
na hlavě zvláštní čepičku. Ne nadarmo byl přirov-
nán k Bystrozrakému ze známé pohádky. Na závěr 
děti dostaly prostor pro své všetečné otázky a i pro 
pohlazení šikovné Emy. Pan Maleček se rozloučil 
sladkostmi pro předškoláčky a slibem, že se brzy 
zase uvidí na společné vycházce do přírody, až 
nám bude počasí více přát. Nezbývá, než si přát 
NASHLEDANOU!

Radka Pelantová

školA
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v nAší knihovně 
pRoběhlo… 
22. 10. 2013  – PŘEDNÁŠKA SPISOVATELKY   
  Zdeny Jordánové, účast 100 posluchačů.
10. 10. 2013  – Autorské čtení spisovatele Jiřího Dvořáka.  
  Příjemná hravá atmosféra vyplnila odpoledne  
  našim čtenářům. 

Akce pořáDAné 
knihovnou v RáMci Dne 
Dětské knihy 
obecní knihovnA kněžMost pořáDAlA v RáMci 
Dne pRo Dětskou knihu

26. 11. – 20. 12. „S KNIHOU DOMŮ“ Výprodej vyřazených knih 
5,- Kč / 20,- Kč
27. 11. – 30. 11. „KOLUMBUS NA CESTÁCH“ v knihovně v době 
výpůjčních hodin /vyprávíme si a vyrábíme/
27. 11. – 6. 12. Registrace zdarma
27. 11. – 4. 12. Tradiční „DÍLNIČKY S TETOU FIALKOU“ od 16 
hodin v dílničce knihovny
4. 12. od 15.00 hodin v ZŠ další pokračování „ODPOLEDNE 
S FYZIKOU“ TÉMA: levitace, balonek, hadice, polévání dobro-
volníka, zmrzlina, uštknutí kobry, hoření pomeranče, chemiko-
va zahrádka, suchý led do kotlíku.

vážení čtenáři 
Fond naší knihovny dle možností rozšiřujeme k vaší spokoje-
nosti, ale to s sebou nese i úskalí vyřazování poškozených, 
starých svazků. Nechceme knihy likvidovat, a tak nabízíme 
možnost zakoupení knih.
Zakoupením jedné staré knihy v naší knihovně, přispějete 
na koupi jedné nové knihy.

o množství nových knih, které zakoupíme, vás budeme 
informovat v roce 2014 jedna kniha 5,- kč / duplicitní no-
vější knihy 20,- kč.

viRtuální univeRZitA 
třetího věku (vu3v) 
Dne 28. 10. 2013 zahájila Obecní knihovna Kněžmost již dru-
hým rokem VU3V. Toto další vzdělávání je určeno především 
pro seniory v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou 
zúčastňovat přednášek U3V prezenční formou v sídlech vyso-
kých škol a univerzit, především vzhledem ke vzdálenosti, ale 
také  finanční náročnosti na dopravu.

Účelem letošního kursu je seznámení s pěstová-
ním jedlých a léčivých hub a jsme rády, že této 
možnosti dalšího vzdělávání využilo 12 poslucha-
čů. Vždy se těšíme na další setkání a věříme, že 
naši posluchači také. 
Velkou výhodou pro nás je, že můžeme využívat 
prostory školy a také její technické vybavení, kon-
krétně interaktivní tabuli, bez které by to nešlo. 
Za tuto vstřícnost vedení základní školy děkujeme. 

Hana Bejrová a Ivana Cenefelsová

koluMbus 
v knihovně 
Ano, je to tak, celoroční projekt pro žáky základní 
školy se naplno rozjel. Třídy navštěvují knihovnu, 
aby získaly palubní lístek na loď Santa Marína. Při 
každé návštěvě, žáci odhalují některá ze zajíma-
vostí života Kryštofa Kolumba.

obecní knihovnA 
sRDečně Zve 
14. 1. 2013 od 17.00 hodin na scénické čtení, 
které ztvární herci lukáš hejlík a AlAn no-
votný.
Vstupenky jsou již v předprodeji v naší knihovně. 
Připraveny máme vánoční vstupenky, které může-
te využít, jako vánoční dárek pro své blízké.

knižní příRůstky 
beletRie pRo Dospělé

vonDRuškA, v.: strážce boleslavského mystéria
To, co se zdálo jako loupežné přepadení, tají po-
divné tajemství, jehož kořeny sahají až k počát-
kům přemyslovského rodu a ke knížeti svatému 
Václavovi.

beletRie pRo MláDež

sMith, l.: říše temnot 6,5
Jedná se o tajné společenství upírů, čarodějnic, vlkodlaků 
a zvláštních bytostí, kteří žijí na zemi mezi lidmi. O jejich exis-
tenci však nikdo nemá ani ponětí.
cRonin, A.: nikdy neříkej nikdy
Sedmnáctiletá Sára byla poslední z party, kdo neměl opravdové 
zkušenosti s kluky. To se ale změnilo a teď prožívá svoji první vel-
kou lásku. Na dovolené ve Španělsku potkala báječného kluka.
topp knížečky - kreativní svět pro děti i dospělé
řeháčková, v.: Dívka se zvláštními schopnostmi
V době Ditiny začínající známosti se s ní děje něco podivného. 
Vidí události, které se posléze stanou skutečností.
joRDAnová, s.: Darkie 
Žije s cejchem výjimečnosti a ví, že každý její krok je sledo-
ván. Touží ale po svobodě rozhodovat se sama za sebe. Když 
poruší nejposvátnější zásadu svého druhu, skoro za to zaplatí 
životem. Zachrání ji krásný cizinec.

beletRie pRo Děti

WilliAMs, D.: Malý miliardář
David Walliams vypráví o věcech, které jsou k pláči, tak bri-
lantně a s takovou dávkou skvělého humoru, že budete plakat 
smíchy. Právem je kritiky označován za nového Roalda Dahla.
kRoluppeRová, D.: obluda
Dobrodružný detektivní příběh čtyř obyčejných školáků z ma-
lého českého města je plný napětí, záhad a také humoru. Tak-
že – co je vlastně zač ten učitel?
joRDánová, Z.: sirínek
Příběh o chlapci, který se rozhodl vydat se na cestu. Na svoji 
dalekou cestu vesmírem a o jednom zastavení zde na Zemi. 
Jeho příběh bude s největší pravděpodobností připomínat 
cestu každého z nás.
WilliAMs, D.: kluk v sukních
Další třeskutě zábavná i dojemná knížka britského herce, sce-
náristy a spisovatele Davida Walliamse, autora bestselleru Ba-
bička drsňačka a Pan Smraďoch.

pRo nejMenší

petRák, F.: kamarádi z abecedy
Připravili jsme pro vás unikátní publikaci, která vašeho po-
tomka přirozenou formou naučí rozpoznávat abecedu. Kniha 
je určena k prohlížení, ke společné četbě půvabných veršů, 
k přemýšlení i práci s barvami nebo pastelkami.

výpůjční DobA MeZi vánočníMi svátky:
23. 12. 2013 až  27. 12. 2013      ZAvřeno
30. 12. 2013       12 - 17
31. 12. 2013       10 - 15

Milí čtenáři, přejeme vám hodně krásných vánočních 
chvil, radost nad vánočními dárky, mezi kterými jistě ne-
bude chybět ani kniha. Do nového roku 2014 vykročte tou 
správnou nohou, potkávejte štěstí na každém kroku, 

Iva Cenefelsová a Hana Bejrová.

vítovcová,  l.: já safari
Volné pokračování bestselleru Já a tropy. V se-
dmdesátých letech autorka bez váhání odletěla 
s manželem a dvěma dětmi do rovníkové Afriky. 
S patáliemi, které život v tropech přinášel, se vy-
rovnávala po svém – vždy s humorem. 
kipp, A.: bílé vánoce
lAFléche, s.: vzdore new york
Příběh ambiciózní mladé francouzské právničky, kte-
rá je vybrána do newyorského ústředí prestižní ad-
vokátní firmy, aby získala zkušenosti, mohla se stát 
partnerem a postoupit tak dále v budování kariéry.
hohlbein, W.: odpůrce
Ve svém románu Odpůrce tak jeden ze součas-
ných nejčtenějších německých spisovatelů před-
kládá nejen skvěle komponovaný příběh, ale také 
svéráznou vizi konce světa a posledního soudu.
bAlZAc, h.: Rozmarné povídky
holcMAn, j.: cena facky
Příběhy o průběhu a následcích kolonizace a ko-
munistické zvůle na vesnici očima pamětníků.
viRtue D,.: křišťálové děti
Tato kniha se zabývá mnoha otázkami, které se tý-
kají těchto vyjímečných dětí a také obsahuje rozho-
vory se samotnými křišťálovými dětmi a jejich rodiči 
a učiteli (nová generace po indigových dětech).
vieWeGh, M.: Můj život po životě
Pokouší se v ní zachytit, jak vypadá život člověka 
s těžce poškozeným mozkem, člověka, který by 
měl být šťastný, že zůstal naživu, ale jde mu to jen 
stěží.
joRDánová, Z.: ještě je stále čas
Kniha pojednává o velké příležitosti, kterou nám 
rok 2012 dává. Autorka chápe tento rok jako pří-
ležitost každého z nás se změnit, setkat se pře-
devším se sebou samým, objevit své vesmírné 
kořeny a souvislosti, vzpomenout si na to, co je 
každému z nás odedávna známé, poznat svůj 
vnitřní svět. 
chilD, l.: hlubinná bouře
Tři a půl kilometru pod hladinou Atlantického oce-
ánu… vědci pracují na vykopávkách nejúžasnější-
ho podmořského objevu všech dob.
GARDin, W.: Agenti v boji
Několik dějových proudů, rozložených do různých 
koutů světa zmítaného válečným konfliktem, ne-
chává opět vyniknout agenty OSS.

nAučné

bálek, j.: cestománie 
Třetí díl knižního zpracování populárního televizní-
ho pořadu. I tentokrát nás poutavě napsané repor-
táže zavedou na všechny kontinenty. Z trochu jiné-
ho pohledu poznáme „problematické“ země jako 
jsou Afghánistán a Izrael, vypravíme se na chudý, 
ale téměř nedotčený Madagaskar, na zelený ost-
rov na západě Evropy – Irsko nebo do hlubokých 
pralesů ve Venezuele.
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táboR 
29. 6. 2013 se v Kněžmostě na náměstí sešly děti z bousov-
ského a kněžmostského oddílu, aby se spolu vydaly na tábor 
do Nového Města nad Metují, který nesl název Hobit. Během 
půl hodiny jsme byli naloženi a vyjeli. Po příjezdu jsme se uby-
tovali do dvou chatek a podsadových stanů. Večer jsme usedli 
k ohni, kam přišel i Gandalf (postava z filmu Hobit) a promlu-
vil ke všem členům našeho tábora. Na táboře jsme se každý 

den rozdělovali na 2 party. Jedna se starala s kuchařkami o to, 
abychom měli co jíst a ta druhá se účastnila táborového pro-
gramu, který byl zaměřen na rozvoj dětí, ale především na to, 
abychom si ho všichni pořádně užili.
Během tábora se také pokoušelo plno členů splnit různé od-
borky a výzvy. Třem vlčákům z družiny Medvědů se povedlo 
splnit výzvu tři bílé tesáky a celý náš oddíl je za to na ně pat-
řičně hrdý. Tato zkouška se skládá ze třech bodů: 1) uvaření si 
vlastního oběda, 2) být 8 hodin mimo tábor sám, 3) ujít 15 kilo-
metrů a zapsat si co jsme cestou viděli. Tuto výzvu splnil malej 
Kocik, Fíla a Vojta. Během tábora jsme se také zúčastnili 2 vý-
letů. Vlčata a Světlušky se na prvním výletě jeli vlakem podívat 
na vojenské bunkry v pohraničí a skauti se skautkami si to šli 
krásně projít pěšky. Druhý výlet měli naše Vlčata a Světlušky 
do Čertovy boudy a skauti se šli podívat po stopách Babiččina 
údolí. Všem se tábor moc líbil a všichni jsme si ho naplno užili. 

Chip

skAuti 
V pátek 18. 9. 2013 se sešli v klubovně družina Rysů a družina 
z Malé Bělé. Po krátkém úvodu jsme se vrhli na večeři a bě-
hem večeře jsme hráli seznamovací hry, aby se obě družiny 
lépe poznaly. Po večeři následoval večerní program v podobě 
debaty o sebekaučingu a po debatě následoval „večerníček“. 
Ráno po budíčku měli kluci rozcvičku, která se jim strašně lí-
bila, a přáli si, aby byla příště ještě delší. Po snídani jsme se 
vydali na Hrádek vykopat díru a nahřát kameny na Setonův 
hrnec, ve kterém jsme si k obědu upekli kuře a brambory. Než 
se kuře dopeklo, ještě jsme si stihli zahrát hru „boj o vlajku“, 
při které všem opravdu vyhládlo. Po obědě jsme se zaměři-

li na individuální rozvoj a poté na zpětnou vazbu 
a na zhodnocení celé akce. Myslím si, že kluci si 
to užili a naučili se spoustu nových věcí.   

Jakub Kozák, Rysi

výpRAvA skAutek 
Z kněžMostA 
A bělé poD 
beZDěZeM 
Ve dnech 25. - 27. 10. 2013 se konala výprava, kte-
rou jsme spojili se skautkami z Bělé pod Bezdě-
zem. Po příjezdu holek, jsme si zahráli seznamo-
vací hry a snědli si večeři. Večer se holky koukaly 
na film, zatímco rádci připravovali noční program 
- stezku odvahy. Holky se bály, ale příště chtějí prý 
ještě strašidelnější. Na zakončení dne, jsme se šli 
projít do Suhrovic, kde jsme se pokochali hvězda-
mi. Další den jsme po rozcvičce, snídani a zabale-
ní vyrazili na výpravu. 
Došli jsme na Valečov, kde jsme si zahráli hry 
a měli jsme v plánu si uvařit oběd na ohni. Vaření 
bylo chvílema vtipné, ale oběd všem chutnal. Je-
likož se nám stalo pár nepříjemností, museli jsme 
výpravu zkrátit a jít zpátky do klubovny. Však tam 
nuda taky nebyla. Zahráli jsme si pár her, ale nej-
větší úspěch měla hra z Partičky, při které jsme 
se hodně zasmáli. Večer jsme si po večeři dali 
buchtu od Hančiný mamky. Byla vynikající! Zkoukli 
jsme film a jelikož jsme byli unaveni, šli jsme spát. 
V neděli jsme po rozcvičce a snídani vyrazili k Jo-
sifovům , kde jsme se seznámili s tím, jak se dojí 
kozy - velmi zajímavá podívaná, mohli jsme si to 
i vyzkoušet. Seznámili jsme se s domácími zvířaty, 
ale nejvíc se nám líbili dva malí kocourci :). Han-
ča musela ráno odejít, kvůli fotbalovému zápasu, 
a tak jsme se na ni šli podívat. Poté jsme si udělali 
oběd, který holkám hrozně moc chutnal. Po obědě 
jsme si zabalili a zahráli si hru Blábol, která všech-

výlet Do lAnového 
centRA 
Na skautech jsme rozdělený do družin a každá družina má 
své děti. A dostávají body do tabulky. A ten kdo má na konci 
roku nejvíc bodů, jede za odměnu na nějaký výlet. My jsme 
si právě vyjeli 12. 10. 2013 do lanového centra v Malé Skále. 
Bylo to pro nás velice krásné, sice to bylo vysoko, ale my si to 
i přes to užili. Na výlet jsme vyrazili my 4: Eliška Stejskalová, 
Dušan Stejskal, Vojta Stejskal a Kateřina Nikodemová. Vyjeli 

jsme už v 9. ráno a vraceli se okolo 14. hodiny. Dohromady 
jsme byli na cca 10-ti atrakcích. Poté jsme si sundali helmy 
a šli si dát něco dobrého k jídlu a pak jsme jeli domů. Moc se 
nám to líbilo. 

                                                          Kateřina Nikodemová  

vi. Ročník jeZDeckých 
heR v jo kněžMost 
Dne 19. 10. 2013 v pěknou podzimní sobotu, proběhl VI. ročník 
Jezdeckých her v JO Kněžmost. Na rozdíl od loňského roku 
nám počasí královsky přálo, bylo slunečno a dokonce nebylo 

ny bavila. Poté jsme se rozešli do svých domovů 
:). Víkend jsme si užili a určitě výpravu s holkama 
někdy zopakujem! 

Barbora Strnadová

přespání 
DRužiny MeDvěDů 
v klubovně  
1. 11. – 3. 11. 2013

V pátek večer jsme se sešli v klubovně. Procvičili 
si základní vlčácké znalosti, jako byla práce s ma-
pou, zdravověda, úkoly ze stezky a šifry. Po této 
nalejvárně skautských znalostí jsme si dali malou 
večeři, zavrtali se do spacáků, koukli na film a šli 
spát.  
V sobotu ráno jsme si dali snídani a šli se rozcvičit 
na dvorek. Nýbrž pršelo, tak jsme zasedli v klu-
bovně a dali si turnaj v Carcasone a Osadnících. 
Po odehrání těchto dvou turnajů jsme si dali oběd 
a vrhli se na tradiční hru skaut-kvíz. Po ukonče-
ní této hry jsme si dali večeři, zalehli do spacáku 
a koukli na film. V neděli ráno jsme si sbalili, uklidili 
klubovnu a rozprchli jsme se ke svým domovům.

Chip
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ani příliš chladno.  Program byl připraven v podobě soutěží 
pro děti od nejútlejšího věku až po starší a pokročilé jezdce, 
složen ze šesti sportovních disciplín, pěti soutěží v překážkové 
dráze různé obtížnosti a jedné soutěže v parkurovém skákání. 

Program byl i letos připraven pro širší veřejnost, přátele a mi-
lovníky koní, v podobě vožení dětí na koních a bohatého ob-
čerstvení pro všechny příchozí. V programu byla zařazena již 
tradiční soutěž pro tatínky a jejich jezdce. Letos se soutěže 
dokonce zúčastnily i tři maminky. Soutěž měla opět velkou di-
váckou odezvu, zúčastnilo se jí 10 soutěžních dvojic. Každá 
dvojice musela absolvovat překážkovou dráhu a splnit stejné 
disciplíny, jako v překážkové dráze s koněm na ruce. V této 
soutěži obhájila svůj hattrick dvojice z domácí stáje, pan Ma-
rek Černý a Eliška ze mlýna. Hned v závěsu již tradičně pan 
Obrázek s Alenkou a na třetím místě se umístil opět pan Obrá-
zek pro změnu s Vojtou. 

A nyní podrobněji k jednotlivým soutěžím: První 
soutěž, překážkovou dráhu pro nejmenší děti sklá-
dající se z vlnovky, přenášení medvěda, házení 
míčků, podjetí překážky a průchodu úzkou uličkou, 
kde si děti trhaly přivázané bonbóny. Vyhrála He-
lenka Švarcová, druhá byla Sára Štajnerová a tře-
tí Anička Brokešová. Druhou soutěž se stejnými 
překážkami jen doplněnou o absolvování kolotoče 
před doběhnutím do cíle, která byla určena pro 
starší děti do 10 let. Vyhrála Lucie Volfová, na dru-
hém místě Eliška Černá a na třetím místě Alenka 
Obrázková. 
Třetí soutěží byla překážková dráha pro děti do 10 
let s koněm na ruce, kde měly děti za úkol provést 
koně překážkovou drahou stejnou jako v předcho-
zích soutěžích, jen s rozdílem záměny podjetí pře-
kážky za přeskočení či překročení nízké kavalety. 
Vítězkou se stala Eliška Černá, druhá byla Lucie 
Volfová, třetí Kristýna Roudná. Zbytek sportovního 
odpoledne zaplnily tři soutěže pro starší a pokro-
čilé jezdce. Překážková dráha s koněm na ruce, 
obohacená o přechod s koněm přes plachtu a oto-
čením v úzké uličce, v níž zvítězila Tereza Hru-
bošová, druhá byl Markéta Škodová, třetí Anežka 
Krézková. Poté následovala překážková dráha 
s koněm v sedle, která měla stejný kurz jako před-
chozí soutěž, lišila se pouze tím, že koně byli ovlá-
dáni ze sedla. Zvítězila v ní Jitka Bartošová, druhá 
byla Petra Čížková, třetí Tereza Hrubošová. Spor-
tovní odpoledne uzavřelo parkurové skákání do 1 
metru, ve kterém zvítězil Marek Černý, druhá Jitka 
Bartošová a třetí Soňa Bobková. 
Na závěr musím složit hold výbornému občerstve-
ní, kterému perfektně šéfovaly již tradičně paní Dra-
homíra Černá a Lenka Škodová. Mnohým návštěv-
níkům zpříjemnilo podívanou na sportovní výkony 
popíjení teplé dolské medoviny, svařeného vína či 
teplého jablkového džusu se skořicí. K jídlu byl vý-
borný medovník, domácí guláš nebo párek v rohlí-
ku. Ráda bych také poděkovala našim sponzorům 
(ZZN Polabí a.s. a obci Kněžmost), kteří finančně 
přispěli na ceny pro děti. Děkujeme také paní Elišce 
Josifové za stánek s prodejem perníkových koníků, 
který byl dalším milým zpestřením sportovního dne 

v Jezdeckém oddíle Kněžmost. V neposlední řadě 
patří poděkování i našemu místnímu hasičskému 
sboru za zapůjčení lavic a stolů.
Šestý ročník Jezdeckých her se vydařil za krásné-
ho podzimního počasí, v příjemné sportovní atmo-
sféře a příští rok se jistě v JO Kněžmost sejdeme 
u VII. ročníku. 
V závěru svého příspěvku bych chtěla informovat 
o dokončování projektu rekonstrukce klubovny 
a sociálního zařízení v JO Kněžmost, který byl 
částečně financován ze Státního zemědělského 
intervenčního fondu. Realizace tohoto projektu 
nám již od letošní zimy vytvoří kvalitní sociální zá-
zemí pro veškeré aktivity oddílu, pomůže nám také 
zlepšit podmínky pro pořádání dalších akcí.               

za Jezdecký oddíl Kněžmost 
Petra Černá Rynešová

hAsičská soutěž 
noc poD ještěDeM 
2013 
Dne 5. 10. 2013 se naše jednotka zúčastnila noční 
soutěže pro hasiče. Soutěž se konala v obci Zdi-
slava a v jedenácti dalších okolních obcích. Vyra-
zili jsme ve složení: velitel Orzech Zbyšek, strojník 
Zima Tomáš, hasiči Abraham Jaroslav a Kočí Ond-
řej a nesmím zapomenout na fotografa, navigátora 
a technickou podporu Jana Škodu. Závod spočívá 
ve zdolání 12 disciplín, čas se sčítá za disciplíny do-
hromady, přejezd mezi stanovišti se nezapočítává.
Na začátku jsme si vylosovali startovní číslo 13. 
Na start jsme šli v 21:00. Zadání první disciplíny 
znělo - vylézt po lanovém žebříku do koruny stro-
mů a zazvonit na zvon. Druhou disciplínou bylo 
vybrat si mezi dvaceti kaprovými pilami tu správ-
nou a uříznout dva koláče z připraveného kme-
nu. Ve třetí disciplíně se jednalo o rozhazování 
hadic na přesnost a jejich balení; každý šel dva-
krát, za každou odchylku při rozhozu byly uděleny 
trestné sekundy. Čtvrtá disciplína obnášela, obléci 
si ve stanu vesty na vodu a postavit se na start; 
po startu vyběhnout, vzít si pádla a doběhnout 
k rybníku, nasednout na raft a na hladině najít 
pět barelů, na kterých je pořadové číslo a hasič-
ská značka. Po nalezení všech barelů dojet zpět 
na okraj rybníku a doběhnout do cíle, kde se za-
stavila časomíra. Rozhodčím jsme museli nadikto-
vat ve správném pořadí hasičské značky. Za ka-
ždou chybu, ať už v pořadí nebo ve správnosti 
značky, se udělovaly trestné sekundy. Pátá disci-
plína - mužstvo si muselo vzít na oči neprůhledné 
brýle a podle pokynů velitele, který stál vedle trati, 
projít překážkovou dráhu a na konci provést jedno-
duchý požární útok od hydrantu. Šestá disciplína 

znamenala poznávání hasičských a běžných pomůcek posle-
pu. Sedmá disciplína (fyzicky nejnáročnější) ukládala vzít si 
na záda dýchací přístroj Saturn a rozdělit se na dvě dvojice. 
Úkolem každé dvojice bylo přiběhnout k přenosné stříkačce, 
vytvořit přívodní vedení pomocí dvou savic a na koš a stroj 
přidělat ventilové lano, pak každý sám roztáhnout dvě gumové 
hadice B s proudnicí do vzdálenosti 40 m, tam ve dvou ucho-
pit nosítka, na kterých byly naloženy dva 40-ti litrové barely 
s vodou, a obejít s nimi vytyčený prostor. Poté jeden musel 
sbalit gumovou hadici B a druhý rozebrat savice, každý sám 
složit 40 metrů gumové hadice B do „harmoniky“ a doběhnout 
do cíle. Osmá disciplína - Hamr box - pomocí 18-ti kilogramové 
palice bylo nutné přetlouct 120 kg těžké závaží po dráze cca 
2 metry tam i zpět. Devátá disciplína - podle plánku provést 
požární útok z hasičského přívěsu. Útok se skládal z vytvoře-
ní přívodního vedení od hydrantu a jednoduchého útočného 
vedení s clonovou proudnicí. Poté vše sbalit a uložit do vo-
zíku v původním stavu. Za každou chybu oproti plánku nebo 
za špatně uložený materiál ve vozíku byly uděleny trestné 
sekundy. V desáté disciplíně šlo o plnění úkolů na trase dle 
azimutu. Na prvním stanovišti se nacházela značka, skládající 
se z UN kódu a Kemler kódu, a bylo nutné určit, o jakou se 
jedná látku a podstatu její nebezpečnosti. Na dalším stanovi-
šti jsme museli rozpoznat hasičskou značku a na posledním 
odmontovat PB láhev a donést ji do cíle. Jedenáctá disciplína 
- výměna kola na náklaďáku - jedna dvojice odmontovala kolo 
a položila ho na značku, poté druhá dvojice kolo připevnila; 
každý nedotažený šroub znamenal opět trestné sekundy. Dva-
náctá disciplína - překážková dráha – obnášela  přejít kladinu, 
přeručkovat po tyči na druhou stranu, vzít ve čtyřech nosít-
ka s nákladem, položit je na pódium, poté s nimi sejít schody 
a uložit je na místo, dále  přeskočit dvoumetrovou bariéru, vy-
lézt pomocí lana na podestu ve výšce cca 4 metry, sjet po tyči 
na zem a doběhnout do cíle.
Po příjezdu do cíle ve 2 hodiny a 27 minut jsme odevzdali star-
tovní listinu a čekali jsme na celkový čas, ten byl za všechny 
disciplíny dohromady 41 minut a 51 sekund. Pořadatelka nám 
oznámila, že již polovina týmu je zpět a zatím jsme na prv-
ní pozici. V „koutku duše“ jsme doufali, že by nám to mohlo 
tak do pátého místa vyjít. Nad ránem, kdy dorazila již všechna 
mužstva do cíle, jsme s velkým překvapením zjistili, že náš 
čas nikdo nepřekonal. Naše mužstvo obsadilo první místo. 
Úspěch, myslím, byl v tom, že jsme nenasbírali žádné trestné 
sekundy a každý z nás odvedl to nejlepší, co v něm je.

Zbyšek Orzech
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hRáDek nAD 
kněžMosteM 
Bedřich Smetana, pobývající nedaleko od nás za Chlumem, 
charakterizoval oblast slovy: „Kde hornaté Pojizeří, sklání se 
posledními svahy“. Vzhlížel od Jabkenic k Chloumeckému 
hřbetu, to je jisté. A jistě měl na mysli i terénní vlnu naši, za-
končenou Hrádkem. Bez pár centimetrů tři stovky metrů má 
výšku od mořské hladiny a porovnání se zářezem Kněžmost-
ky pod ním, nabízí pěkný obrázek. Též pohled z Hrádku stojí 

za výšlap. Já ale vážím ten vrch přeci jen spíše jako příro-
dovědec. A troufám si tvrdit, že spolu s mokřady u Nového 
rybníka je Hrádek nejcennějším biotopem Kněžmostska. Ko-
lik nám podobných zbývá v čase enormního tlaku na krajinu? 
Pravda, trochu je už překopaný od detektorářů, lesní porosty 
také nejsou právě letité, ale třeba květena či hmyz v ní navá-
zaný, to už je jiný formát! A samozřejmě slavíci. Kdybych je 
měl postupně spočítat až k přepeřskému větrolamu a sezvat 
je dohromady, vzniklo by hudební těleso pozoruhodného roz-
sahu. Některá jejich místečka jsem zmínil jako host Světlany 
Lavičkové na Dvojce Českého rozhlasu v nočním Mikrofóru. 
Před vysíláním se jen zeptala, zda o nich vydržím dvě hodiny 
mluvit. Navštívil jsem v dávné touze cestou do studia místo, 
kde Jizera vbíhá do Labe a věděl, že jenom zážitky odtud mi 
před mikrofonem pěkný díl pořadu klidně odkrojí. Ale došlo 
právě i na slavičí plácky z Kněžmostska. A posluchači to oce-
nili. Mám ta místa už poměrně přečtená. Znám je spíše z květ-
nů, ale jak stárnu, lákají mne i v čase, kdy slavíci odlétají. Proto 
jsem začal objevovat i kytky, které kvetou až po prázdninách. 
Na úhoru i na loukách poctivě sečených. Teprve poznání celé 
té živoucí pospolitosti s člověkem zatočí. Vzácný modrásek, 
který je odtud nejblíže na vrchu Mužský a který jednu etapu 
života odbývá v mraveništích, je prvním z těch zázraků. Jen 
mám strach, aby později z našich následníků je chtěl někdo 
ještě vůbec uvidět. Abychom tohle všechno, hlavně při rozho-
dování za obecním stolem, jednou neodbývali mávnutím ruky. 
I proto dopisuji do obecních novin širého okolí. Kvůli přírodě 
jsem opustil město na Klenici a přesídlil ke Kněžmostce. Stě-
hovat bych se už jinam nechtěl.     

Pavel Kverek

jAk sbíRAt DRAhé 
kAMeny 
Zásluhou štěrkopískových naplavenin od před-
chůdkyně dnešní Jizery je možné hledat mnohde 
i v našem regionu acháty, jaspisy, chalcedony, 
záhnědy, ametysty a za přispění štěstí třeba i křiš-
ťál. To je ovšem pak velký den hledače, sám jsem 
křišťály našel pouze dva. Musím ale dodat, že mi-
neralog nejsem a kameny hledávám příležitostně, 
spíše jen formou vzpomínky na dětství při odchy-
tech slavíků. 
Kdo by se snad chtěl věnovat něčemu podobné-
mu, dovolím si upozornit, že sbírání není právě 
nejsnadnější. U nás přichází v úvahu krom napla-
venin potočního dna a některých příležitostně vy-
puštěných rybníků zejména kamenitá pole na oko-
lí. Jedná se především o jejich hřbety, kde je štěrk 
po dešti viditelný už z dálky. Ideální i ohleduplný 
je podzim po proběhlé orbě, ještě před zasetím. 
Mezi štěrkem převládají křemeny, jsou snad-
no k poznání a současně jsou také signálem, že 
jsme na správném místě. Chodit je třeba poma-
lu, protože některé vykukují z hlíny jen nepatrně. 
Zejména acháty můžeme nacházet též ve formě 
valounů (pecek), které poznáme podle „kožovité-
ho“ povrchu, často jsou proti světlu krásně prů-
svitné. Zkraje však často nejprve zablácené. Lépe 
a efektivněji je sbírat po dešti, pak ovšem třeba 
mít úměrnou obuv. V takovém případě pak nepře-
hlédneme i krásný křemen růženín, který bychom 
měli též zvednout. Nejčastějším nálezem u nás 
však bude jistě záhněda zvaná masák. Skutečně 
je podobna plátku hovězího i s kližkou. Ametysty 
z oblasti Kněžmostska bohužel nemají krystaly fia-
lové, jak známe z nalezišť od Kozákova, naše jsou 
buď čiré nebo kávově tónované, někdy však i ele-
gantně černě zakouřené. V antikvariátu si za pár 
korun k tomu pořiďte „chytrou knížku“, v Turnově 
pak navštivte muzeum drahých kamenů a poptejte 
možnosti jejich zpracování. Totiž dnes už i nástro-
je k řezání a broušení, včetně leštění kamenů, lze 
zakoupit. Valouny z polí a potoků však bývají často 

materiálů a rozdílné úrovně provedení prací. Zvonice vychází 
z kvalitních materiálů a řemeslného zpracování, u přístavby je 
tomu naopak. Zajímavým zjištěním a vlastně i dobrou zprá-
vou je rozhodnutí, že hrůzostrašné oddělování budov od sebe 
a škvíra mezi zdmi v místě napojení, nebude statickou chybou 
zvonice, nýbrž „jen“ labilně se chovající přístavbou včetně zá-
kladů. Jinými slovy – odděluje se mladší kolumbárium od věže, 
ne naopak. Rozpukané zdivo klenby zvonice bude způsobeno 
intenzivním zatékáním, s destrukčním působením mrazů. Ko-
neckonců - ani posudek statika, provedený před několika lety, 
nevyšel příliš kriticky. 
Zvonice mohla mít původní přístavbu dřevěnou. Ať už to bylo 
jakkoliv, musela být krásná. Střechu kryly pálené tašky - prej-
zy či bobrovky. A třeba uložení zvonu je velmi komfortní, zvon 
potom doslova nádherný. Srdce má tvrdší (málo otlučené, na-
rozdíl od zvonu), což není pro zvon právě nejlepší a ubývá. 
I zvonici stihla zmíněná stavební úprava a výsledkem je do-
plnění latí k atikám věžičky a její výsledná nestejnoměrnost. 
Součástí renovace nynější je i výměna kříže ve špici. Nový je 
z plného čtvercového železného profilu v křížení provléknutý, 
s napěchovanými konci ramen. 
Místní hřbitov je udržovaný, s řadou zajímavých náhrobních 
kamenů. Dokonce jsme našli i pěkné dílo kovářské, přestože 
české vnitrozemí je na podobné doplňky chudé. V pohrani-
čí jižním i severním je tomu jinak. Rovněž židovská komuni-
ta měla kovaná díla v oblibě.  V pěkném stavu je po opravě 
i socha před hřbitovem, potěší vzrostlý exemplář hlohu v sou-
sedství. Doporučím jej uznat významným stromem alespoň 
v rámci obce. Toho lze dojít poměrně snadno. A věnovat mu 
pak pozornost větší. Viděl jsem jej kvést a zájem si zaslouží. 
Ještě se dívám k Valečovu. Lidé chodí po čerstvě zbudované 
cestě pro pěší a vypadají spokojeně. V kněžmostských Dů-
ních už zas jako poslední v roce na zem přistávají jabloňové 
listy a navodily mi vzpomínku na zpěváka Jirku Schelingera. 
A naše náměstí má už zase sváteční háv. Že mladá paní za-
stavila autem u kontejneru a mezi hřbitovní odpad rutinně vlo-
žila své dvě igelitky zbytků, je nyní přezářeno klidem blížících 
se svátků. Kraj se noří do ticha, zima přichází.

Pavel Kverek

popraskané vlivem klimatických efektů (déšť, tep-
lo, mráz) a takové při zpracování většinou praskají. 
Přesto jsou na lomu krásné, zejména po namočení 
vodou. Sběratelé tak pro kvalitní materiál vyrážejí 
spíše do lomů, kde v horninách, zejména v mela-
fyru, jsou pecky nepoškozené. Ovšem i lomy jsou 
dnes soukromé a možnost je tím omezena. Exis-
tují však fanatici, kteří tajně, hlavně pak v oblasti 
Libuně či Železnice, kopou na polích a v lese hlu-
boké noční jámy a získávají tak kameny neporu-
šené, často veliké a velmi kvalitní. Sám jsem byl 
přítomen v jižních Čechách hledání nádherných 
vltavínů a několik kousků pro budoucí šperk jsem 
si domů přivezl. Vzpomínám též pracovní příleži-
tosti v zahradě nedaleko Valdic u Jičína, kde kaž-
dá jáma pro sloupek oplocení vydala hned několik 
nádherných achátů. Místní o ně nestáli. Na polích 
tam pak v předjaří procházeli muži i ženy s batůžky 
a vkládali do nich po otření ubrouskem své nálezy. 
Naše lokality nejsou tak bohaté, přesto si dovolím 
pár tipů nabídnout. Okolí Solečku i Žantova po-
blíž rybníku Brodek lze najít od achátů po jaspisy, 
pole kolem letiště u Býčiny nabízí hlavně záhnědy 
a na Budách za rybníkem Pátek je šance na ka-
meny opravdu velké. Štěrk je tam hrubý. Kámen je 
rovněž pěkným dárkem, sám jsem jeden z křišťá-
lů věnoval mistru kytary Štěpánu Rakovi, když byl 
v roce 2007 hostem naší Noci slavíků. Kámen po-
cházel z lomu u Obrub. Kdo si za kameny vyrazí, 
už ho to nepustí. Tak hodně štěstí!    

Pavel Kverek

Z věžičky nAD 
hřbitoveM 
Nad Kněžmostem je to poprvé, co se mohu rozhlí-
žet ze střechy nějaké věže. Dívám se nejprve k Lít-
kovicím. Přestože jsem kapliček pracovně navštívil 
několik, nejkrásnější vzpomínky mám na opravu 
v Lítkovicích. Jak je možné, že mladý zednický 
mistr z Bosně, se kterým jsem se v místě potkal, 
odvedl práci řemeslně a téměř souběžná oprava 
kněžmostské radnice došla svým stavem docela 
jinam? Budova Domu s pečovatelskou službou 
opadává též. Sokl kostela v Solci jakbysmet a to 
byl v reklamaci omítán opakovaně. Co se to děje? 
Proč některá práce je spolehlivá a jiná nedrží? 
Ani kaplička, ze které se rozhlížím, neměla štěstí 
v porevolučním čase. Než bych ale kazil advent-
ní čas výčtem pochybení, na které stavba začala 
bezprostředně doplácet, uvedu jinou zajímavost. 
Ono totiž na každé podobné opravě vždy nějaké 
překvapení bývá. Ač nejsem zdejším a neznám 
původní stav místa odpočinku, zdá se mi, že k pů-
vodní zvonici byly zbylé prostory přistavěny daleko 
později. Soudím tak podle odlišných stavebních 
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co jsMe nAšli 
v bAkově nAD jiZeRou 
Při jedné rozmluvě s paní uč. Hanou Bejrovou, která má snahu 
zmapovat historii Koprníka, jsem si vzpomněl na svá student-
ská léta. Kolem roku 1964 jsem lepil dohromady nádobu z Ko-
prníka, kterou v roce 1908 daroval škole v Bakově nad Jizerou 
pan řídící učitel Josef Flanderka z Kněžmosta.
20. 3. 2013 jsme se vypravili do muzea v Bakově nad Jizerou 
s tím, že si uvedenou nádobu vyfotografujeme pro potřeby na-
šeho Spolku rodáků. Ovšem k naší nelibosti jsme ji nenašli ani 
v expozici, ani v depozitáři. Našli jsme ale něco jiného.
Při prohlídce vitríny s lužickou keramikou, nalezenou v Malé 
Bělé u Bakova jsem si všiml, že jedna z nádob do uvedeného 
souboru nepatří. Po jejím vyjmutí z vitríny se ukázalo, že jde 
o středověkou nádobu bez ucha, vyrobenou z neplavené hlíny 
s příměsí písku jako ostřidla. Nádoba byla silnostěnná, zdo-
bená čtvercovým kolkem. Kolek byl do syrového těla nádoby 
vytlačen rádélkem se čtvercovými zuby. 
Nádoba z Koprníka, kterou jsme hledali, byla také zdobena 
rádélkem, ale s trojúhelníkovými zuby. Rádélko je kolečko 
s různě tvarovanými zuby na obvodu. Stejný nástroj používají 
dodnes cukráři na zdobení cukrářských výrobků. Při prohlídce 
nádoby jsme zjistili, že na jejím těle je přilepen papírový štítek. 
Ten byl tak zašlý stářím, že barvou prakticky splýval s barvou 
nádoby. Po jeho očištění jsme z něho vyluštili, že nádoba byla 
nalezena v Kněžmostě a že jí asi roku 1911 daroval řídící uči-
tel Josef Flanderka škole v Bakově nad Jizerou, stejně jako 
v roce 1908 obdobnou nádobu z Koprníka. Nádobu jsme si 
alespoň vyfotografovali. Foto vyrobil pan Jiří Jaroš. Podle uve-
deného fota určil pan Petr Jenč, archeolog a speleoantropolog 
z Vlastivědného muzea a galerie v České lípě její stáří, které 
rámcově spadá do 14. století. Blíže se to z daného fota neda-
lo určit. Je to zatím jediná celá nádoba z Kněžmosta, kterou 
máme z uvedeného období k dispozici. Soubor stejně starých 
a mladších nádob, pocházející údajně ze zdejší tvrze, který 
byl uložen ve školní sbírce, zmizel ve druhé polovině minulého 
století neznámo kam, zbyla nám po něm jen fotografie v publi-
kaci J. V. Šimáka „Soupis památek historických a uměleckých 
v okrese mnichovohradišťském“, díl I. Praha 1930, str. 423.
To ale není vše. Když jsme koncem léta letošního roku foto-
grafovali s panem Jarošem starý jasan na Solečku v poli pod 
silnicí, objevili jsme zbytky hráze rybníka Radechova. Tento 
rybník jsme hledali od léta roku 2008, kdy jsme připravovali 
výstavu „Rybníky na povodí Kněžmostsky“. Hráz jsme nalezli 
díky částečně polehlé kukuřici a vhodnému osvětlení.
Kukuřice byla částečně položena západním větrem a slunce stá-
lo v době fotografování starého jasanu již nízko nad západním 
obzorem. Zjišťovali jsme, odkud by byl nejlepší celkový pohled 
na starý jasan, a tehdy jsem si všiml, že se v poli v přilehlé kukuři-
ci, osvětlené zapadajícím sluncem, vyrýsovala nízká terénní vlna, 
vedoucí od starého jasanu směrem k vysoké mezi, porostlé křo-
vinami, která odděluje Malý Radechov od sousedního pozemku. 
Kukuřice mezi jasanem a státní silnicí nebyla polehlá, takže 
zbytky hráze nebyly v této části pozemku téměř patrné. Hráz zde 
končila až pod tělesem státní silnice Mnichovo Hradiště - So-
botka. Vlastní jasan, který má obvod kmene 3,5 m stojí na malé 

vyvýšenině, která je posledním zbytkem koruny hrá-
ze uvedeného rybníka. Hráz byla při scelování po-
zemků při hospodářsko-technických úpravách půdy 
rozorána a pravděpodobně i snížena buldozerem, 
aby nepřekážela při obdělávání sloučeného honu. 
Tento osud postihl většinu starých hrází v polích, po-
kud po jejich koruně nešly polní cesty nebo silnice.
Nalezená hráz zaniklého rybníka patří pravděpo-
dobně rybníku Radechovu, někdy uváděného jako 
rybník „Pod mlýnem“. Konec hráze pod silnicí je 
prakticky proti hranici pozemků mlýna pod Kobýří. 
Že soliterní jasan stojí na hrázi zaniklého rybníka 
jsem tušil již od roku 2008, kdy jsme mapovali stáva-
jící i zaniklé rybníky na povodí Kněžmostsky, ale ne-
být polehlé kukuřice a zapadajícího slunce, tak jsem 
dodnes neměl jistotu, že zde zbytky hráze opravdu 
jsou. Název rybníka byl později přenesen na celý 
scelený hon. Uvedený rybník Radechov je zakres-
len jen na mapě Valdštejnského panství Klášter – 
Hradiště, jinde jsem o něm zmínku nenašel. Upozor-
nil mě na něj až Martin Barus, když jsme o něm nic 
neuvedli na výstavě „Rybníky na povodí Kněžmost-
sky“ v létě 2008 v sokolovně v Kněžmostě. 
Na závěr bych chtěl upřesnit datování materiálu, 
nalezeného pod parkovacím místem před parcelou 
číslo 725/37 na Pazderně, o které jsem psal v článku 
„Co jsme letos objevili na Pazderně“ ve zpravodaji 
č. 3 / září 2013. Nalezený keramický soubor kultur-
ně odpovídá kultuře bylanské, relativní chronologie 
Ha (Halštat) C - D1, absolutní chronologie (stáří) je 
7. až první polovina 6. století před Kristem, tj. 700 až 
550 př.n.l. Upřesnění provedl Petr Jenč, archeolog 
a speleoantropolog Vlastivědného muzea a galerie 
v České Lípě. Hranice mezi středočeskou kulturou 
bylanskou a východočeskou kulturou slezskoplatě-
nickou sice probíhá mnichovohradišťskem, ale ten-
to objekt patřil středočeské kultuře bylanské.

Nádoba ze 14. století z Kněžmosta. Uprostřed ná-
doby je štítek s popiskou, na které stojí:
Popelnice
Dar p. Jos. Flanderky, Řid. učit. v Kněžmostě
Naleziště: Kněžmost R. 19. (nelze blíže určit leto-
počet, vypadá jako 1911)

za spolek Rodáků a přátel Kněžmosta a okolí
 Ing. Theodor Honický, spolupracovník Vlastivěd-

ného muzea a galerie v České Lípě

A pořáD se něco Děje, 
naše tři vesničky solec, soleček a Malobratřice prostě 
umí žít...

Další rok máme pomalu za sebou, rok, který jsme patřičně 
užili. Je za námi kus práce, společenských a sportovních akcí. 
Na začátku roku se členové místních spolků Solínek a SDH 
Solec pustili do dlouho plánované rekonstrukce sociálního 
zařízení. Práce trvaly cca 2 měsíce a probíhaly víceméně 
v odpoledních hodinách a o víkendech, prostě dle možností 
brigádníků. Byly položeny kompletně nové rozvody vody i od-
padů včetně připojení do jímky, proběhly i obkladačské práce. 
Nové sanitační zařízení jako jsou umyvadla, WC mísy i pisoá-
ry dodalo občanské sdružení Solínek z vlastních zdrojů. Další 
velkou udržovací akcí byl nátěr střechy, a to začátkem září, 
kdy jsme využili jeden z posledních slunných víkendů. Stře-
cha byla svépomocně vybroušená na zdravý plech, ošetřena 
odrezovačem a následoval dvojitý nátěr speciálního gumoas-
faltu. Poslední třetí nátěr je naplánován na jaro 2014. Nákup 
materiálu je hrazen obcí Kněžmost z fondu pro osadní výbory. 
Celkem na úpravách spolky odpracovaly bezmála 2000 bri-
gádnických hodin. Prostě se staráme o to, co nám tu přene-
chali naši rodiče, to co vlastníma rukama a ve svých volných 
chvilkách vybudovali.

Máme za sebou plno celoročních, menších akcí a výletů 
v okruhu našich vesniček a přátel. Z velkých akcí bych ráda 
vzpomněla na květnovou Motoriádu, červnový dětský den 
v duchu pravěku a bleskový povodňový festiválek, dále pak 
srpnový koncert pod javorem s dechovou hudbou. Ještě nás 
čeká vánoční zpívání v soleckém kostele. Rok tradičně zakon-
číme zabíjačkou a silvestrovským výšlapem na kopec Baba.

Jsem ráda za to, že se stále dokážeme scházet, nejen u prá-
ce, ale i zábavy. Že ještě umíme fungovat, jako to uměli naši 
rodiče. Chtěla bych za to všem moc poděkovat. Určitě nesmím 
zapomenout na naše ženy (dříve Svaz žen), které stále udr-
žují prostředí hřbitova a pomáhají na akcích, které pořádáme. 
Za to jim patří nemalé díky.

předsedkyně osadního výboru Solec, Soleček, Malobratřice
Jitka Bartošová

Rok 2013 
nA kopRníku 
Blíží se konec roku 2013 a to s sebou vždy při-
náší určité bilancování. Dovolím si tedy i já tento 
rok krátce zhodnotit a podělit se o naše koprnic-
ké úspěchy či „neúspěchy“.  Již samozřejmostí 
jsou naše kulturně-společenské akce od Uklízení 
světa, přes pálení čarodějnic, podpory Hasičské-
ho dětského dne, Dětský Halloween, Mikuláše až 
po různá setkání občanů, spojená s příjemným 
posezením uvnitř i vně naší Hasičárny. Letos jsme 
přidali i tvorbu keramiky s našimi dětmi s mimořád-
ně vydařenými výtvory.
V tomto roce jsme pokračovali v údržbě Hasičár-
ny, kde se povedlo dodavatelsky provést nátěr 
plechové střechy a dokončit přístřešek. Velmi nás 
potěšily nově osazené herní prvky na dětském hři-
šti v uličce, jsou hojně využívány. Dále bych vzpo-
mněl projekt odvodnění uličky, který se již podařilo 
dotáhnout k územnímu řízení, je na něj pamatová-
no i v návrhu rozpočtu obce na rok 2014. 
Trochu nás mrzí, že se nepodařilo dokončit opravu 
omítky u kapličky, ale jsem přesvědčen, že hned 
zjara příštího roku to napravíme tak, abychom 
zde již mohli slavit koprnickou pouť i s vloni avi-
zovaným překvapením. Mělo by dojít i na projekt 
osázení novou zelení, do kterého se nám podařilo 
zahrnout i nově vznikající prostor po zavážené ná-
držce. Aktuálně bude třeba opravy propadlé deš-
ťové kanalizace v uličce.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se s námi 
podíleli a podílejí na správě věcí veřejných, za je-
jich podporu a doufám, že tak bude i do budouc-
na. Rovněž tak přeji všem občanům obce včetně 
místních částí hodně zdaru v roce 2014, pro místní 
samosprávu tak důležitým, totiž volebním, ve kte-
rém budeme mít možnost vystavit vysvědčení na-
šim voleným zástupcům, případně se těšit z tváří 
nově zvolených.

předseda osadního výboru Koprník
Mgr. Bc. Ladislav Kilián
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sokol kněžMost 
vyhRál poDZiMní část 
okResního přeboRu 
v kopAné 

Dne 16. 11. 2013 odehrálo naše družstvo poslední podzimní 
zápas na hřišti letošního nováčka celku Židněvse a vítězstvím 
3:1 potvrdilo vedoucí pozici po podzimu. Celkově jsme jenom 
jednou prohráli a to s celkem Akumy MB a třikrát remizovali, 
ostatní zápasy jsme dokázali vyhrát. Nejlepším naším střel-
cem se stal Z. Štěpánek s 9-ti góly, následován s 6-ti góly J. 
Berana a M. Škalouda. Statistickou zajímavostí je, že v součtu 
zápasů doma/venku se na naše družstvo přišlo podívat nej-
více diváků v soutěži a to 1411. Za to všem našim příznivcům 
patří velké poděkování. Naše žákovské družstvo nakonec ob-
sadilo po letním postupu do okresního přeboru pěkné 5. místo 
s 18-ti body a s tříbodovou ztrátou na třetí Horky.

Závěrem bych chtěl popřát všem krásné prožití Vánočních 
svátků a hodně zdraví a osobní pohody v roce 2014.

pos tým Z b

1 Kněžmost 13 30
2 Akuma MB 13 29
3 Čejetice 13 21
4 Kosmonosy 13 19
5 Benátky „B“ 13 19
6 Kosořice „A“ 13 19
7 Židněves 13 19
8 K. Hlavno 13 18
9 Předměřice 13 18
10 Dlouhá Lhota „B“ 13 17
11 K. Vrutice „A“ 13 16
12 Březno 13 15
13 Krnsko „A“ 13 11
14 Řepov 13 4

Luděk Haken

FloRbAlová 
seZónA 2013/2014 
Florbalová sezóna 2013/14 pro nás začala letos 
14. 9. 2013 opět ve druhé lize RAFLu. V létě tým 
příliš netrénoval z důvodu nedostupnosti školní 
haly, kde trénujeme. Tento prostor nám vyhovuje 
především díky svým rozměrům téměř odpoví-
dajícím tzv. trojkovému florbalu. 

Do začátku sezóny jsme tedy přišli jen s několi-
ka málo tréninky. Bohužel nás před startem ligy 
opustili někteří hráči, ale žádní noví nepřišli. 

V prvním zápase ligy vždy tým pozná, jak dobře 
připravil své síly přes léto. Ne nadarmo se říká: 
„zima se tě zeptá, co jsi dělal v létě“. Nás se 
zeptal náš neoblíbený soupeř FBC Kopidlno. 
Zápas to byl velmi zajímavý a vedení se často 
přelévalo, nakonec jsme však prohráli o jedi-
nou branku 9:8. Ten den jsme sehráli ještě jed-
no utkání s týmem Výstaviště, který byl pro nás 
velkou neznámou. Tento zápas jsme sice do-
táhli do vítězného konce, ale byl to souboj spíše 
s námi samými, než se soupeřem. Konečný stav 
9:8 s tímto nováčkem o tom ledasco vypovídá. 

Další zápasy se týmu vůbec nedařily. Ze šesti 
zápasů jsme uhráli jen jednu výhru a jednu re-
mízu. Náš tým se ocitl až na samém dně tabul-
ky. Bylo nutné změnit tréninky a více se zaměřit 
na slabiny týmu. Jednou z nich bylo i proměňo-
vání šancí, které jsme si uměli vytvořit, ale jen 
pomálu jsme je proměňovali. 

V dalších šesti zápasech jsme již neprohrá-
li a jen jednou odešli smírně ze zápasu s Dol-
ním Bousovem. Tyto bodové zisky nás vynesli 
na šesté místo tabulky ze třinácti týmů, kde také 
přezimujeme. 

v tříčlenném zastoupení. Jeden z našich kolegů si odtud odve-
zl krásné 3. místo v kategorii a rovněž byl oceněn jako nejstar-
ší účastník závodu.

Následně jsme měli naplánován několikakilometrový výlet pro 
děti na kolách po nedalekém okraji Českého ráje. Bohužel, ale 
vlivem neustálého problému s volným časem a různých akcí 
nejen nás dospělých se výlet nepodařilo uskutečnit.

Naopak se našla skulinka v prvním prázdninovém měsíci 
a uspořádali jsme další z cyklistických výletů pro dospěláky. 
Letos jsme v rekordním, patnáctičlenném pelotonu zavítali 
na další z řady rozhleden a tou byl Císařský kámen u Liberce. 
Trasa byla poměrně členitá, ale zdolali jsme úspěšně porci cca 
85 kilometrů.

Poprvé v letošním roce se jeden z našich nejaktivnějších cykli-
stických nadšenců zúčastnil teprve 2. ročníku netradičního tri-
atlonu pořádaného v Branžeži, campu Peklo. V běhu na 3 km, 
jízdě na kole 20 km a netradiční disciplíny vypití 4 piveček 
na čas si zúčastněný vůbec nevedl špatně a hnedle obsadil 
v kategorii vynikající 1. místo. Další účastí zmiňovaného byla 
porce horských kilometrů při dalším ročníku cyklistického zá-
vodu v Josefově Dole - Bedřichově v Jizerských horách.

S koncem cyklistické sezóny přichází společná závěrečná vy-
jížďka a tou je „Poslední šlápnutí“. Trasa po Českém ráji při-
lákala na její start opět rekordní účast cyklistů a to v počtu 12 
včetně osmiletého klučiny. Za krásného podzimního dne jsme 
zdolali přijatelných cca 55 kilometrů.

A úplně na závěr pro ty nejotrlejší zbývají ještě dvě cyklistické 
akce. Tou první je tzv. Grogcup pořádaný v Malé Bělé u Bakova 
n/J a účastníci zde absolvují trasu 9 kilometrů jako sprint. A po-
kud překonáme vánoční svátky a bude přijatelné počasí, pokusí-
me se letošní rok 2013 na Silvestra, zakončit pár kilometry.

Tak tedy s novými kilometry v roce 2014 nashledanou!

za cyklotým Solec 
Luboš Koprnický

V tuto chvíli ztrácíme na vedoucí tým 6 bodů. 
Plán na jarní část je jasný, vylepšit své posta-
vení do play off a pokusit se postoupit do finá-
lových bojů. 

za tým Kněžmost Butchers 
Jan Hofmann

jAká bylA 
cyklistická 
seZónA v solci? 

Solecký cyklotým při SDH Solec - Malobratřice 
vám byl představen v jednom z minulých čísel 
Zpravodaje.

Letošní cyklistická sezóna u nás v Solci je téměř 
za námi a nezbývá než jí trochu zhodnotit.

Konec poměrně dlouhé zimy, sahající v podstatě 
až do dubna, také poznamenal počátek prvních ki-
lometrů na kole. Každý z nás tak usedal na bicykl 
dle svých možností. Někdo netrpělivě roztočil kola 
při cestě do práce a zpět, druhý počkal na hezké 
počasí, další až se mu naskytl čas a nebo nástup 
sezóny poznamenal zdravotní stav.

Na nějaké rozjíždění nebylo mnoho času a již 
koncem dubna a května čekali na některé členy 
cyklotýmu první dva závody, Author 50 Český ráj 
a 50 Bezděz. Dva zúčastnění na obou závodech 
dosáhli na standartní umístění z minulých let.

Jeden cyklista se zúčastnil seriálu Kolo pro život, 
závodu Vrchlabí - Špindl Tour Škoda-Auto 2013. 
Délka závodu byla rovněž 50 kilometrů v krásném 
prostředí Krkonoš.

Další naše účast byla na nedalekém Vyskeřském 
handicapu (Skaláku) 2013, kde jsme se zúčastnili 
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http://www.sokol-knezmost.cz/
http://www.skakuma.wz.cz/
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=480
http://www.skkosmonosy.cz/
http://www.kopanabenatky.cz/
http://www.sokol-kosorice.cz/
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=524
http://www.kostelnihlavno.cz/tjzd.htm
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=509
http://vysledky.lidovky.cz/klub.php?id_klub=481
http://www.slavoj.4fan.cz/
http://www.skbrezno.cz/
http://www.fkkrnsko.webnode.cz/
http://www.sokolrepov.wz.cz/
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výMěnA řiDičských 
pRůkAZů 
Vážení občané, 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, upozorňuje 
na poslední fázi povinné výměny řidičských průkazů. Řidičské 
průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
Řidičské průkazy uplynutím výše uvedené doby pro povinnou 
výměnu pozbývají platnosti. V případě, že řidičský průkaz ne-
bude ve stanovené lhůtě vyměněn, prodlužuje se doba jeho 
platnosti o dobu potřebnou pro vydání nového řidičského prů-
kazu (až 20 dnů ode dne podání žádosti o výměnu řidičského 
průkazu), avšak pouze za předpokladu, že žádost o výměnu 
řidičského průkazu byla podána ve lhůtě stanovené pro povin-
nou výměnu řidičského průkazu.
Povinná výměna řidičského průkazu nepodléhá správnímu 
poplatku v případě, že žádost o výměnu řidičského průkazu je 
podána v době platnosti řidičského průkazu, tedy nejpozději 
do 31. prosince 2013, a zároveň je požádáno o vydání nového 
řidičského průkazu ve standardní lhůtě (tj. do 20 dnů od podá-
ní žádosti); vydání řidičského průkazu v kratší době (tj. do 5 
pracovních dnů ode dne podání žádosti) podléhá správnímu 
poplatku ve výši 500,- Kč.

vedoucí odboru dopravy, MěÚ Mnichovo Hradiště
Jan Podlipský

kAlenDář kResleného 
huMoRu 
koupí kalendáře kresleného humoru vozíčkáře jiřího 
Flekny můžete udělat svým blízkým radost k vánocům 
a zároveň podpořit sociální služby.

Obecně prospěšná společnost Spokojený domov vydala v říj-
nu kalendář kresleného humoru vozíčkáře Jiřího Flekny z Ba-
kova nad Jizerou. Výtěžek z prodeje kalendáře bude věnován 
na podporu sociálních služeb v domácnostech seniorů a han-
dicapovaných.
Nástěnný kalendář ve formátu A3 byl pokřtěn na vernisáži 
výstavy kresleného humoru Jiřího Flekny 5. října v Kině Mni-
chovo Hradiště. Zatímco výstava již skončila, možnost koupě 
kalendáře trvá i nadále. Zájemci ho mohou zakoupit i v Kněž-
mostu, a to na kontaktním místě Spokojeného domova v Domě 
s pečovatelskou službou. Cena kalendáře je 100,- Kč. Podrob-
nosti lze získat na telefonním čísle 773 635 633 nebo na webu 
www.spokojeny-domov.cz.
Autor vtipů, Jiří Flekna z Bakova nad Jizerou, je po těžkém 
úrazu páteře již více než třicet let upoutaný na invalidní vozík 
a kreslené vtipy začal tvořit již v roce 1984. Publikoval je v ča-
sopisech a za sebou má i řadu výstav.
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov poskytuje 
již devět let sociální služby v domácnostech seniorů a handi-
capovaných. Sídlí v Mnichově Hradišti, ale rozsah jeho slu-

žeb sahá do širokého regionu. Pečovatelky jezdí 
za potřebnými lidmi i do těch nejmenších vesniček 
a pomáhají jim nejen s úklidem a nákupy, ale i na-
příklad s doprovodem k lékaři i za kulturou. Jezdí 
dle potřeby i několikrát denně k lidem upoutaným 
na lůžko, kterým pomáhají například s podáním 
stravy či úkony osobní hygieny. Zájemci z Kněž-
mostu a okolí mohou kontaktovat koordinátorku 
Jaroslavu Turkovou na telefonu 774 341 170 či e-
-mailu jaroslava.turkova@spokojeny-domov.cz. 
Po předchozí domluvě je možné si sjednat schůz-
ku na kontaktním místě Spokojeného domova 
v Domě s pečovatelskou službou nebo ve Vaší 
vlastní domácnosti.

Spokojený domov je členem Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb ČR a České asociace 
pečovatelské služby. Oficiální tváří Spokojeného 
domova je herec Václav Knop (známý například 
jako profesor Jonáš z televizního seriálu Hospo-
da) a spolupráce jej pojí s řadou dalších osobností, 
například s modelkou a Miss World 2006 Taťánou 
Kuchařovou, jejíž nadace Krása pomoci jej pravi-
delně podporuje. 

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/

kolektiv zaměstnanců 
obecně prospěšné 
společnosti spokojený 
domov přeje všem 
občanům kněžmostu 
a okolí příjemné prožití 
vánočních svátků a hodně 
zdraví, štěstí, lásky 
a spokojenosti v roce 2014.

Všechny nové změny si budou moci zájemci prohlédnout 
na Dni otevřených dveří, který farma Tyres Kněžmost s.r.o. 
plánuje ihned po dokončení. Konkrétní termín bude předem 
zveřejněn ve Zpravodaji. 

ředitel společnosti  Tyres Kněžmost s.r.o.
Christoph Georg Foth

nADAce hoRsch 
je připravena opět pomáhat v kněžmostě

NADACE HORSCH byla založena v roce 2006 a jejím cílem 
jsou především investice do hospodářských projektů k pře-
konávání chudoby po celém světě. Nadace pracuje na bázi 
a v duchu organizace MEDA, která je křesťanskou společností.
Finanční pomoc NADACE HORSCH proběhla v letošním roce 
příspěvkem 250.000,- Kč na opravu kostela sv. Františka Se-
rafínského v Kněžmostě. Nyní je připravena opět pomáhat 

FARMA tyRes 
kněžMost s.r.o. 
dokončuje stavební práce!

Stav živočišné výroby na farmě Tyres Kněžmost 
doznal v roce 2013 podstatných změn. Nové in-
vestice přinášejí farmě a všem obyvatelům Kněž-
mosta snížení ekologické zátěže, snížení dopravy 
přes obec, snížení zápachu, hmyzu a mnoho dal-
ších pozitivních změn. Tyto změny vycházejí z cílů, 
které si noví majitelé farmy Tyres Kněžmost s.r.o. 
stanovili již v roce 2012, a to především stabilizovat 
a modernizovat chov mléčného skotu. 
Uvnitř farmy jsme vybudovali 4 nové zásobníky 
k silážování krmení, mění se také tzv. hnojová 
koncovka, která je nahrazena separační jednot-
kou. Kompletně jsme zrekonstruovali kovovou 
halu, která bude sloužit jako sklad krmných směsí. 
V celém areálu je položen nový asfaltový povrch, 
který sníží prašnost a významně přispěje k čistotě 
na komunikacích v areálu, ale i mimo něj.
Tyres Kněžmost s.r.o. modernizuje nejen farmu 
přímo v obci Kněžmost, ale například i polní hno-
jiště na Býčině, v Bosni a Lítkovicích. V těchto 
lokalitách byly vybudovány nejmodernější jímky 
určené ke skladování kejdy. Všechny ekologické 
katastrofy jsou tímto minulostí!  

Takto hospodařil Tyres Kněžmost dříve
Jak to v Tyresu Kněžmost vypadalo dříve

A jak to v Tyresu Kněžmost vypadá dnes

Takto hospodaří Tyres Kněžmost dnes
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v Kněžmostě prostřednictvím firmy AgroVation Kněžmost k.s. 
Pomoc je nyní nasměrována právě na zaměstance  firmy Ag-
roVation, pana Josefa Bayera. 
Pan Josef Bayer,  rodák z Bosně, prochází svým životem s han-
dicapem, který mu ovlivnil posledních 20 let života.  Strabis-
mus, se jmenuje odborně následek jeho havárie na motorce. 

Josef se musel po nehodě vyrovnat s jeho očním 
zraněním, ale také se snížením společenského 
uplatnění a náhledem společnosti. Vše zvládnul! 
Přizpůsobil svůj zrakový vjem, který vypadá jako 
nejednotný, dvojitý obraz, natočením a držením 
hlavy a společnost si získal svým přístupem k ži-
votu a pracovitostí. Právem byl vyhodnocován pra-
videlně jako nejlepší kombajnista v Kněžmostě.
Nadace HORSCH se rozhodla mu s jeho handi-
capem pomoci. Nyní má za sebou první odborná 
vyšetření na Evropské oční klinice - LEXUM u spe-
cialistky MUDr. Věry Flemrové a je jen na Jose-
fovi, jestli se rozhodne podstoupit operaci, která 
mu zlepší vidění, pomůže znovu držet hlavu vzpří-
meně a rovně s rameny.  Pohled do jeho očí, je 
v současné době pro nezasvěcené možná úsměv-
ný, ale ti co ho znají osobně vědí, že jeho pohled je 
upřímný a vyjadřuje jeho vnitřní sílu. Věříme, že se 
rozhodne správně a podstoupí operaci na specia-
lizované klinice v Praze, kterou je NADACE HOR-
SCH připravena uhradit.

Ivet Kejdanová

pro domov
Úklid, péče a servis Vašeho domova

úklid domácností (pravidelný, jednorázový)
úklid kanceláří, firem, provozoven

mytí oken, služby hospodyně 
práce kolem domu, na zahradě, 
sekání trávníku, odklízení sněhu

chlapská ruka (opravování, stěhování, sestavování nábytku)
kontrola a správa nemovitosti ve Vaší nepřítomnosti

vysoká kvalita práce, spolehlivost, diskrétnost

Více na: www.pro-domov.webnode.cz
tel: +420 725 632 155

e-mail: pro.domov@centrum.cz
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kAlenDáRiuM Akcí
jubilea oslaví:
leDen  
65 Brzobohatá Jiřina Srbsko
75 Krejčík Jaroslav Kněžmost
75 Kvintus Josef Kněžmost
75 Veselá Zdenka Žantov
80 Augustinová Miluška Kněžmost
80 Kobrle Miloslav Kněžmost
80 Nekolová Marie Malobratřice

ÚnoR  
65 Cihlář Pavel Chlumín
65 Jurišicová Ladislava Kněžmost
70 Straková Hana Býčina
75 Janků Roman Kněžmost
80 Šrajerová Anna Násedlnice

 

břeZen  
65 Purmová Květuše Kněžmost
70 Fúrst Josef Kněžmost
70 Smetanová Emilie Kněžmost
75 Hons Josef Kněžmost
75 Vrabec Jiří Násedlnice
85 Čermáková Jaruše Kněžmost

  

narodili se:

Září  
01.09.2013 Hlaváček Ondřej Kněžmost

říjen  
20.10.2013 Chmelová Kateřina Malobratřice
21.10.2013 Ondrejčíková Veronika Kněžmost

listopAD  
11.11.2013 Šťastný Filip Kněžmost

23.12.2013 16.30 – 18.30 v pondělí před štědrým dnem  
  budou skauti roznášet bet- 
  lémské světlo. V této době je  
  možné osobně navštívit skaut- 
  skou klubovnu v Růžové ulici  
  a Betlémské světlo si připálit. 

23.12.2013 17.00 Divadélko človíček zve všech- 
  ny na vystoupení narození je- 
  žíška, kterým chce přispět Da- 
  vídkovi z Mn. Hradiště na podpo- 
  ru jeho léčby.

21.1.2014 13.00 v Zš kněžmost se koná zápis  
  žáků do 1. třídy.

1.3.2014 20.00 v místní sokolovně se koná  
  ples sRpš Zš a Mš kněžmost.

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

všem jubilantům srdečně blahopřejeme 

a do dalších let přejeme pohodu, 

spokojenost a hlavně pevné zdraví.

Za redakční radu bychom rády popřály

 všem spoluobčanům 

mnoho radosti z pěkných maličkostí 

a málo starostí 

z nepodstatných nepříjemností.


