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RADnice

ÚvoD
Milí spoluobčané, 
v době kdy se k vám dostane letošní zimní zpravodaj, bude 
probíhat poslední adventní týden. je asi zbytečné opakovat 
to, že bychom se měli zklidnit, zastavit a vzpomínat.
i přesto, že si to vzájemně přejeme, moc často ten požadova-
ný klid a pokoj nepřichází. 
přesto mi dovolte vám popřát, ať se alespoň povede prožít 
tuto vánoční dobu s vašimi blízkými v opravdu pohodové at-
mosféře. 
Letošní rok máme téměř za sebou a bylo by určitě dobré 
na konci malinko zpomalit a vzpomenout na to pěkné, co 
nám přinesl.  Určitě toho nebylo málo. věřím, že dětem se 
pod stromečkem objeví dárky, které si přály a že počasí 
bude alespoň trochu zimní.
přeji vám všem pohodové vánoce a co nejlepší vstup do příš-
tího roku.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

HRÁDek DěkUje 
voLiČŮM
Letošní rok byl jako každé 4 roky volební. nadpoloviční účast 
patří mezi lepší průměr v celostátním měřítku. Ani v tomto 
hodnocení jsme tedy nepropadli.
kompletně zaplněné 4 kněžmostské kandidátky svědčí 
o tom, že se lidé o dění v místě svého bydliště zajímají a chtě-
jí se na vedení obce podílet. 
naše sdružení nezávislých kandidátů Hrádek vzniklo v roce 
2014 před minulými volbami. tehdejší volební úspěch 5 za-
stupitelů nás příjemně překvapil. Úspěchy ale zavazují a to 
jsme si samozřejmě uvědomovali i my. po celé období jsme 
se řídili jednoduchým, ale výstižným heslem: ne slova, ale 
činy za nás hovoří.
že se nám to pravděpodobně podařilo, svědčí i výsledek letoš-
ních voleb. není totiž nic srozumitelnějšího, než řeč čísel. voliči 
svými hlasy určili snk Hrádek jasným vítězem. pro nás to je 
především příjemný pocit z dobře vykonané práce a další záva-

zek pro následující období. společně chceme dnes 
a denně přispívat k dalšímu rozvoji kněžmosta 
a místních částí. Říkám schválně společně, proto-
že osobní ambice by v této práci neměly mít místo.
A na závěr mi dovolte poděkovat všem voličům, 
kteří přišli k volbám.  pochopitelně zvláště děkuji 
jménem snk Hrádek voličům tohoto sdružení.
vaší důvěry si vážíme a budeme se snažit svým 
zastupováním vás nezklamat.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

poDěkovÁnÍ
volby už proběhly před celkem dlouhou dobou, 
ale přesto se domnívám, že se sluší alespoň tou-
to formou poděkovat za vaše hlasy, které jste dali 
kandidátce, na které jsem byl, tak mně osobně.  
nevím, jestli to bylo patrné, ale již dopředu jsem 
avizoval, že bych rád funkci ve vedení obce pře-
dal někomu jinému. proto jsem nebyl na kandi-
dátce úplně vpředu, protože se domnívám, že 
na prvním místě by měl být vždy člověk, který má 
ambici, schopnosti, chuť a čas tuto funkci vyko-
návat. Člověk míní a okolnosti mění. Zůstávám 
dál ve funkci místostarosty, věřím, že ještě něja-
kou dobu mohu obci pomoci. ještě jednou děkuji 
za vaši podporu a přeji co nejlepší příští rok.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

pRovoZ obecnÍHo 
ÚŘADU v Době svÁtkŮ:
do 21. 12. 2018 – v běžném režimu, 24. – 26. 12. 
2018 – svátky, 27. - 28. 12. – provoz s výrazným 
omezením, 31. 12. - 2. 1. – zavřeno, od 3. 1. 2019 
– v běžném režimu

pRovoZnÍ DobA 
sběRnÉHo MÍstA 
pŘes vÁnoČnÍ svÁtkY
Sběrné místo bude v době od 23. 12. 2018 do 2. 1. 
2019 uzavřeno.

přejeme vám, vážení občané,
příjemné prožití vánočních svátků, co nejvíce po-
hody, klidu a radosti. v novém roce 2019 přede-
vším pevné zdraví a jen to nejlepší.

Ing. Karel Hlávka
 starosta obce a Obecní úřad Kněžmost
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opět pěkně opravený dům, ve kterém se bydlí. Kovomat byl 
jako prodejna naštěstí zachráněn a není od náměstí daleko, 
zasloužil se o to jeden ze synů paní Kobrlové. 
Z náměstí půjdu nejkratší cestou domů, takže kolem samoob-
sluhy, kde pracovala moje babička. Uvnitř si pamatuji na staré 
sovětské mrazáky a v nich na vynikající pravou ruskou zmrzli-
nu a pravá byla určitě, protože text byl v azbuce. Občas jsem 
tam pomáhal vyrovnávat zboží a babička mi sem tam za od-
měnu dovolila sójový suk. Teď je zde opět krásně rekonstruo-
vaná prodejna COOP a funguje myslím dobře. 
Přicházím k hřišti a sokolovně, tam jsem času trávil nejvíc. 
V době, kdy jsem hrál fotbal jako dítě, jsme měli kabiny v místě 
kuchyňky, která byla vedle sálu sokolovny a naproti naprosto 
příšerně smrdící záchody. Do vestibulu se někdy pouštěli hos-
té, ale možná už si to pletu. Lajnovačka byla ve sklepě pod so-
kolovnou a vápno pod dřevěným skladem, který byl nalepený 
na sokolovnu. Tam mě se sestřenicí Jolanou občas zabariká-
doval brácha s bratránkem, abychom dali pokoj. Taky zde byl 
čas od času kurt na nohejbal nebo volejbal, to podle toho, jestli 
se chtělo pracovat a oddrnovat jeho plochu. 
A za brankou jsme se rozebíhali ke skoku dalekému. Nejvíc 
jsme ale využívali plácek pod lípami, kde jsme hrávali „okýnka“ 
už si ani nepamatuji, jak přesně se hrála, ale vím, že nejlepší 
býval Aleš Balák.
Tento prostor se změnil asi nejvíc. Budova sokolovny se zre-
konstruovala, přistavěla se velká sportovní hala s víceúčelo-
vým povrchem. Dlouho předtím se postavily dva tenisové kurty 
a ještě předtím budova fotbalových kabin. Tam až v pozdějším 
čase vyrostla hospůdka, kde myslím začínala paní Rejzková, 

DeLŠÍ pRocHÁZkA
Nebojte se, článek nebude zase tak dlouhý. Jen 
bych se rád v této době, která k tomu přímo vy-
bízí, prošel po Kněžmostě doby minulé, a jak si 
ho pamatuji já. Bude to procházka moje a snad 
nebude příliš zkreslená, kdyby přeci, tak mě za to 
omluvte, ale každý si stejné věci pamatuje různě. 
Procházka začíná na náměstí (většina známých 
se mi za to směje, jak si dovolujeme našemu „ryn-
ku“ říkat náměstí) a to v době, kdy tam ještě stála 
podle mne velmi ošklivá budova čekárny. Jediné, 
co ji pro mne velmi zpestřovalo, byla paní Augus-
tinová, která tam prodávala v trafice a papírnictví, 
nebo jak to nazvat, a pak se nám ještě líbily lítací 
dveře od čekárny. Hostinec U Cerhů byl otevřený 
a já tam chodil se džbánkem tátovi pro pivo k paní 
Křehnáčové, která kamarádila s mojí babičkou. 
Upíjel jsem, ale vždycky když odběhla nahoru 
do kuchyňky. Jinak mně náměstí moc neutkvělo. 
Teď je na místě čekárny parkoviště, které je díky 
velikosti obce skoro pořád plné.
Hostinec U Cerhů je krásně opravený včetně stře-
chy a je radost se na tuto budovu podívat, paní 
Křehnáčová by měla radost. Na pivo sem teď cho-
dím sám s kamarády každou neděli. Zapomněl 
jsem ještě na domek vedle radnice, tam dřív pro-
dávala paní Kobrlová, zase jeden z důvodů, proč 
si na náměstí pamatuji. To byl myslím takový Ko-
vomat, nebo jak se tomu dříve říkalo. Dnes je to 

ZAstUpiteLstvo pRo FUnkČnÍ obDobÍ 2018 - 2022
obec kněžmost má celkem 15 zastupitelů:

jMÉno stRAnA FUnkce 

Ing. Karel Hlávka SNK Hrádek Starosta, zastupitel, radní

PhDr. Jaroslav Palaczuk SNK Hrádek Zastupitel, radní 

Miloslav Kobrle SNK Hrádek Zastupitel, radní, člen finančního výboru

Ladislav Bartoň SNK Hrádek Zastupitel, člen kontrolního výboru 

DiS. Mgr. Milena Škaloudová SNK Hrádek Zastupitelka

Ing. Miroslav Štěpánek SNK Hrádek Zastupitel

Ing. Adam Pospíšil ODS Místostarosta, zastupitel, radní, 
jednatel DP Kněžmost, s.r.o. 

Ing. Libor Nikodem ODS Zastupitel, radní

Jan Hofmann ODS Zastupitel, člen finančního výboru 

Mgr. Jiří Lehečka ODS Zastupitel

Zbyšek Orzech SNK Zastupitel, předseda finančního výboru 

Tomáš Zima SNK Zastupitel, člen kontrolního výboru

Jiří Bergman SNK Zastupitel

Bc. Mgr. Ladislav Kilián Sdružení pro region Zastupitel, předseda kontrolního výboru

Hana Bejrová Sdružení pro region Zastupitelka



4

RADnice

ka prodaných lístků nejvyšší v historii koupaliště 
(prodalo se 7514 lístků). Návštěvnost koupaliště 
závisí na počasí. Největší návštěva byla v úterý 31. 
7. 2018. Tento den se také prodalo nejvíce lístků 
– 273 (absolutní rekord v historii našeho koupali-
ště je 384). Je nemožné spočítat přesně rekordní 
návštěvu, protože držitelů permanentek bylo v le-
tošní sezóně 358 (nejvíce prodaných permanen-
tek v historii koupaliště) a dětí, které nemusí platit, 
bývá na koupališti opravdu hodně. Odhadem se 
letošní rekordní návštěva dne 31. 7. pohybovala 
okolo 450 návštěvníků. V nejbližší době bude po-
třeba investovat peníze do výměny filtračního pís-
ku a do větší opravy bazénu. Počet odloupnutých 
kachliček během sezóny se zvyšuje a to je velký 
problém, který budeme muset v nejbližších letech 
řešit. Je potěšitelné, že fungování našeho koupali-
ště je pro obec prioritou a že občanům Kněžmosta 
a okolí můžeme nabídnout kvalitní letní koupání. 
Pro další léta si můžeme přát dostatek slunečných 
a teplých dnů, a tím i mnoho spokojených návštěv-
níků našeho rekreačního zařízení. Pro zajímavost 
uvádím pár údajů z letošní sezóny: 

 20. 5. - napuštění velkého bazénu a brou-
zdaliště

20. 5. - minimální změřená teplota vody 
v sezóně VB – 18,5 °C

26. 5. - 1. koupací den, zahájení koupací se-
zóny 2018

31. 7.  - největší návštěva na koupališti v se-
zóně 2018

1. 8. - maximální změřená teplota vody 
v sezóně VB - 27,0 °C 

1. 8. - nejteplejší den na koupališti, vzduch 
36,1 °C

21. 9. - poslední koupací den sezóny 2018

22. 9. - ukončení sezóny 2018

Mgr. Jiří Lehečka
správce bazénu

a na tu určitě nikdy nezapomenu, úžasně vařila a protože jsem 
tam začínal pít pivo, dost často mně už nenalila a hnala domů 
(měla víc rozumu než já). Tato část se příliš nezměnila, spíš je 
na ní vidět zub času.
Přeběhnu hřiště (to současní fotbalisté nemají rádi, aby se 
nevyšlapala cestička, která tam v jednu dobu bývala), snad 
mě neskropí automatické zavlažování. Mrknu na nové branky, 
na těch hodně starých jsme hráli „tyčky“, další oblíbená hra, 
kterou si na rozdíl od okýnek pamatuji, ale moje děti vůbec 
nezaujaly, že by jiná generace?
A už mířím k cíli své cesty. Důně. Místo, které miluji dodnes. Je 
to opravdu hodně zvláštní místo. Různá údolíčka, sady, lesíky, 
vše prazvláštně propojené. Na začátku byla dřív cesta lemo-
vaná švestkami a na konci svah Šibeňák, kde ještě fungoval 
vlek, který myslím zařídil někdo z Bosně. Tam jsem se naučil 
lyžovat. Za mého mládí byly Důně docela udržované a hlavně 
stromy a jejich plody velice využívané. Trhali jsme hlavně třeš-
ně a pak je prodávali. Buď v Hradišti, nebo v Branžeži. Nevím, 
jestli bych dnes k tomu nepotřeboval EET. Snad by se finančák 
slitoval. V devadesátých letech, kdy skoro všichni přestali po-
stupně chovat králíky a další zvířata, se přestalo sekat a Důně 
příšerně zpustly. Kdo tam tehdy nechodil, tak si to představit 
nedokáže. Ke „včeličkám“ už nešlo projít a mnoho míst se sta-
lo nepřístupnými. Žádní sekáči jako starý pan Košek nebo sta-
rý Tonda Pospíšil už nebyli. Potkával jsem je často, jak seděli 
s kosami na mezích cestou do Důní. 
Dnes jsou Důně naštěstí zachráněné, musí se o ně sice starat 
obec, ale je to stále úžasné místo a tak to snad bude i dál. 
A hlavně žijí, protože se tu konají akce Sokola, je zde teep-
ee, kde funguje lesní klub. Už tu byl i dětský závod Spartan 
a i naše skupina cyklistů zde letos uskutečnila zajímavý závod. 
V posledních letech se objevuje i samosběr jablek.
Snad to nebyla únavná procházka. Někdy je dobré si připo-
menout, jak věci dřív vypadaly, jací lidé tu žili, kolik se toho 
změnilo a proč si to pamatujeme. Snad jsem vás moc nenudil.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

RekoRDnÍ seZÓnA 
nA koUpALiŠti 
v kněžMostě
Letos jsme zahájili koupací sezónu 26. května 2018. V letoš-
ním roce byly podmínky pro koupání ideální. V devatenáctileté 
historii koupaliště jsme zaznamenali nejlepší sezónu. Sezóna 
byla dlouhá a z hlediska koupání mimořádná. V pátek 21. 9. byl 
poslední koupací den a 22. 9. jsme vypnuli čerpadla a udělali 
tak definitivní tečku za letní sezónou. Od května do konce září 
bylo počasí velmi stálé a často horké. To mělo velký vliv na trž-
by ze vstupného, které byly rekordní. Oproti loňsku jsme vy-
brali na vstupném o 124,0 % více (loni byla jedna z nejhorších 
sezón). Tržba z permanentek byla také rekordní (rekordní po-
čet prodaných permanentek - 358). Celkově byly tržby z kou-
paliště vyšší oproti loňsku o 86,6 %. Návštěvnost byla z hledis-

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2018
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DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST s.r.o.
Na Rynku 51, Kněžmost
telefon 326 784 141, e-mail dp@knezmost.cz

Dítě                  
do 18 let

Student        
do 26 let

Senior                
od 65 let

(A)                      
Poloviční

(B)                         
ZTP

1 – 4 10 Kč 2 Kč 2 Kč 2 Kč 5 Kč 3 Kč
5 – 7 14 Kč 3 Kč 3 Kč 3 Kč 7 Kč 4 Kč

8 – 10 18 Kč 4 Kč 4 Kč 4 Kč 9 Kč 4 Kč
11 – 13 22 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 11 Kč 5 Kč
14 – 17 26 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč 13 Kč 6 Kč
18 – 20 30 Kč 7 Kč 7 Kč 7 Kč 15 Kč 7 Kč
21 – 25 36 Kč 9 Kč 9 Kč 9 Kč 18 Kč 9 Kč
26 – 30 42 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč 21 Kč 10 Kč
31 – 35 48 Kč 12 Kč 12 Kč 12 Kč 24 Kč 12 Kč
36 – 40 54 Kč 13 Kč 13 Kč 13 Kč 27 Kč 13 Kč

15 Kč

Vysvětlivky

Zvláštní jízdné (A) Poloviční

Zvláštní jízdné (B) ZTP držitel průkazu ZTP

Bezplatná doprava děti do 6 let, ZTP-P, vodící pes držitele průkazu ZTP, ZTP-P

Prokázání nároku na slevu

Dítě do 18 let

Student do 26 let platným žákovským průkazem nebo průkazem ISIC

Senior od 65 let

www.knezmost.cz
www.facebook.com/dpknezmost

Vzdálenost Obyčejné 
jízdné

rodiče nebo soudem stanovení poručníci k návštěvě dětí zdravotně postižených                     
v ústavech v působnosti ministerstev

do 15 let se nárok neprokazuje, od 15 do 18 let úředně vydaným dokladem s fotografií, 
jménem, příjmením a datem narození nebo žákovským průkazem nebo průkazem ISIC

úředně vydaným identifikačním dokladem s fotografií, jménem, příjmením a datem 
narození nebo cestovním pasem nebo průkazem občana EU

 Jízdní kolo, zavazadlo, kočárek, pes

Zvláštní jízdné

CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ OSOBNÍ DOPRAVY
platný od 1. 9. 2018
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Kněžmost-Násedlnice-Kněžmost
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019  

1 km km km km km tč 2
Xee Xee
6:42 0 1 od Kněžmost,,nám. př 13:05
6:44 1 2 Kněžmost,Žantov 13:02
6:47 3 3 Kněžmost,Lítkovice 13:00
6:49 3 4 Kněžmost,Chlumín 12:58
6:51 5 5 Kněžmost,Chlumín,otočka 12:56
6:55 7 6 Kněžmost,Násedlnice 12:52
6:58 9 7 Kněžmost,Koprník 12:49
6:59 9 8 Kněžmost,,žel.zast. 12:48
7:01 10 9 Kněžmost,,Nádražní 12:46
7:02 10 10 př Kněžmost,,nám. od 12:45

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince.
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

ee (nejede o prázdninách) nejede od 27.12.18 do 02.01.19, 01.02.19, od 11.03.19 do 15.03.19, 18.04.19, od 01.07.19 do 30.08.19, od 29.10.19 do 30.10.19

Kněžmost-Mladá Boleslav
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019  

1 3 15 5 7 9 11 13 km km km km km tč 2 4 6 8 10 12 14 16
X X 6+gg X X X Xdb Xdb X X X X X Xdb Xdb 6+gg

5:50 7:05 7:20 9:35 13:55 14:55 16:20 18:10 0 0 1 od Kněžmost,,nám. př 6:42 8:00 10:40 14:40 15:40 17:15 19:05 19:40
5:52 7:07 7:21 9:36 13:56 14:56 16:21 18:11 1 1 2 Kněžmost,,Nádražní 6:41 7:59 10:39 14:39 15:39 17:14 19:04 19:39
5:54 7:09 7:23 9:38 13:58 14:58 16:23 18:13 3 3 3 Kněžmost,,žel.zast. 6:39 7:57 10:37 14:37 15:37 17:12 19:02 19:37
5:56 7:11 7:24 9:39 13:59 14:59 16:24 18:14 3 3 4 Kněžmost,Koprník 6:38 7:56 10:36 14:36 15:36 17:11 19:01 19:36
5:59 7:14 7:26 9:41 14:01 15:01 16:26 18:16 5 5 5 Kněžmost,Násedlnice 6:35 7:53 10:33 14:33 15:33 17:08 18:58 19:33
K K K 9:42 K K K K K 5 6 Kněžmost,Žabokliky K K 10:32 K K 17:07 18:57 K
K K K 9:44 K K K K K 7 7 Kněžmost,Úhelnice K K 10:30 K K 17:05 18:55 K
K K K 9:46 K K K K K 8 8 Husí Lhota K K 10:28 K K 17:03 18:53 K
K K K 9:49 K K K K K 11 9 Plazy,Valy K K 10:24 K K 16:59 18:49 K
K K K 9:52 K K K K K 13 10 Dolní Stakory K K 10:21 K K 16:56 18:46 K

6:04 7:19 7:31 9:56 14:06 15:06 16:31 18:21 8 15 11 Kosmonosy,Horní Stakory 6:31 7:49 10:19 K 15:29 16:54 18:44 19:29
6:07 7:22 7:34 9:59 14:09 15:09 16:34 18:24 10 17 12 Kosmonosy,,nám. 6:28 7:46 10:16 K 15:26 16:51 18:41 19:26
6:09 7:24 7:36 10:01 14:11 15:11 16:36 18:26 11 18 13 Kosmonosy,,Transcentrum 6:26 7:44 10:14 K 15:24 16:49 18:39 19:24
K K 7:41 10:06 14:16 15:16 16:41 18:31 13 20 14 Mladá Boleslav,,aut.st., nást. 14 6:22 7:40 10:10 14:20 15:20 16:45 18:35 19:20

6:13 7:28 : : : : : : 13 15 Mladá Boleslav,,Václava Klementa : : : : : : : :
6:17 7:32 : : : : : : 13 16 př Mladá Boleslav,,Na výstavišti od : : : : : : : :

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince.
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech K spoj jede po jiné trase

6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky
db (nejede na Silvestra) nejede 31.12.18
gg (jede o letních sobotách nebo víkendech) jede 01.06.19, 08.06.19, 15.06.19, 22.06.19, od 29.06.19 do 01.09.19

Kněžmost-Mnichovo Hradiště
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019  

1 3 7 9 11 13 15 17 19 km km km km km tč 2 4 6 8 10 12 14 18
234

Xfe Xcc Xea X X X Xch 6+gg Xea Xfe Xea X X X Xeb Xea 5cc
6:45 8:00 9:10 11:00 13:30 15:55 16:45 16:45 17:45 0 1 od Kněžmost,,nám. př 7:05 9:30 11:25 13:55 16:15 17:15 18:10 19:05
6:48 8:03 9:13 11:03 13:33 15:58 16:48 16:48 17:48 2 2 Boseň 7:02 9:27 11:22 13:52 16:12 17:12 18:07 19:02
6:51 8:06 9:16 11:06 13:36 16:01 16:51 16:51 17:51 4 3 Mnichovo Hradiště,Dobrá Voda 6:59 9:24 11:19 13:49 16:09 17:09 18:04 18:59
6:53 8:08 9:18 11:08 13:38 16:03 16:53 16:53 17:53 6 4 Mnichovo Hradiště,,Jiráskova 6:57 9:22 11:17 13:47 16:07 17:07 18:02 18:57
6:55 8:10 9:20 11:10 13:40 16:05 16:55 16:55 17:55 7 5 př Mnichovo Hradiště,,nám., nást. 6 od 6:55 9:20 11:15 13:45 16:05 17:05 18:00 18:55

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince.
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech 2 jede v úterý 3 jede ve středu

4 jede ve čtvrtek 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky
cc (jede v letním období) jede od 01.07.19 do 30.08.19, nejede 05.07.19
ch (nejede během vánočních svátků) nejede od 27.12.18 do 31.12.18
ea (nejede o letních prázdninách) nejede 31.12.18, od 01.07.19 do 30.08.19
eb (nejede o vánočních a letních prázdninách) nejede od 27.12.18 do 31.12.18, od 01.07.19 do 30.08.19
fe (jede o prázdninách) jede od 27.12.18 do 02.01.19, 01.02.19, od 11.03.19 do 15.03.19, 18.04.19, od 01.07.19 do 30.08.19, od 29.10.19 do 30.10.19
gg (jede o letních sobotách nebo víkendech) jede 01.06.19, 08.06.19, 15.06.19, 22.06.19, od 29.06.19 do 01.09.19

Kněžmost-Branžež-Kněžmost,Srbsko
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019  

1 km km km km km tč 2
Xeb Xeb
17:17 0 0 1 od Kněžmost,,nám. př 17:40
17:19 1 1 2 Kněžmost,,Na Dolích 17:38
17:21 3 3 3 Branžež,,Na křižovatce 17:36
17:22 K 3 4 Branžež,Nová Ves,Na kopečku K
17:23 K 4 5 Branžež,Nová Ves K
17:25 4 4 6 Branžež,,u prodejny 17:35
17:27 5 5 7 Branžež,Zakopaná 17:33
17:30 7 7 8 př Kněžmost,Srbsko od 17:30

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince.
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

eb (nejede o vánočních a letních prázdninách) nejede od 27.12.18 do 31.12.18, od 01.07.19 do 30.08.19

JÍZDNÍ ŘÁD
DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST, s.r.o.

PLATÍ OD 9. 12. 2018 DO 14. 12. 2019

www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260625 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260621
Přepravu zajišťuje

www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.cz

260622 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260623
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Kněžmost-Suhrovice-Kněžmost
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019  

km km km km km tč 2 4 6 8
Xch Xch Xee Xch

0 1 od Kněžmost,,nám. př 6:59 10:59 12:44 17:34
2 2 Kněžmost,Soleček 6:56 10:56 12:41 17:31
3 3 Kněžmost,Solec 6:54 10:54 12:39 17:29
4 4 Kněžmost,Malobratřice 6:52 10:52 12:37 17:27
5 5 Kněžmost,Čížovka 6:50 10:50 12:35 17:25
6 6 Kněžmost,Drhleny 6:48 10:48 12:33 17:23
7 7 Kněžmost,Suhrovice 6:46 10:46 12:31 17:21
8 8 Kněžmost,,Na Dolích 6:45 10:45 12:30 17.20
9 9 př Kněžmost,,nám. od 6:43 10:43 12:28 17:18

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince.
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

ch (nejede během vánočních svátků) nejede od 27.12.18 do 31.12.18
ee (nejede o prázdninách) nejede od 27.12.18 do 02.01.19, 01.02.19, od 11.03.19 do 15.03.19, 18.04.19, od 01.07.19 do 30.08.19, od 29.10.19 do 30.10.19

Mladá Boleslav-Mn.Hradiště-Kněžmost-Sobotka (L hnědá linka)
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019  

3 1 5 7 9 11 13 15 km km km km km tč 2 4 6 8 10 12
6+gg 1cc 234 6+gg Xcc 1cc 234 6+gg 234 6+gg 1cc 1cc 234 6+gg
L L 5cc L L L 5cc L 5cc L L L 5cc L

L L L L
7:45 : : : : : : : 0 0 1 od Mladá Boleslav,,aut.st., nást. 14 př : : : : : 19:15
7:50 : : : : : : : 2 2 2 Kosmonosy,,Transcentrum : : : : : 19:11
7:52 : : : : : : : 3 3 3 Kosmonosy,,nám. : : : : : 19:09
7:54 : : : : : : : 4 4 4 Kosmonosy,,nemocnice : : : : : 19:07
8:03 : : : : : : : 11 11 5 Mnichovo Hradiště,Veselá : : : : : 18:55
8:10 8:10 8:10 10:10 10:10 17:00 17:00 17:00 14 14 6 Mnichovo Hradiště,,nám., nást. 6 10:10 10:10 10:10 : 18:50 18:50
8:13 8:13 8:13 10:13 10:13 17:03 17:03 17:03 16 16 7 Mnichovo Hradiště,Hoškovice,u trati 10:07 10:07 10:07 : 18:45 18:45
8:15 8:15 8:15 10:15 10:15 17:05 17:05 17:05 17 17 8 Mnichovo Hradiště,Dneboh 10:05 10:05 10:05 : 18:45 18:45
8:19 8:19 8:19 10:19 10:19 17:09 17:09 17:09 19 19 9 Boseň,Zásadka 10:01 10:01 10:01 : 18:41 18:41
8:22 8:22 8:22 10:22 10:22 17:12 17:12 17:12 21 21 10 Boseň 9:58 9:58 9:58 : 18:38 18:38
8:25 8:25 8:25 10:25 10:25 17:15 17:15 17:15 22 22 11 Kněžmost,,nám. 9:55 9:55 9:55 17:40 18:35 18:35
8:27 8:27 8:27 : : 17:17 17:17 17:17 23 23 12 Kněžmost,,Na Dolích 9:53 9:53 9:53 17:38 18:33 18:33
8:29 8:29 8:29 : : 17:19 17:19 17:19 25 25 13 Branžež,,Na křižovatce 9:51 9:51 9:51 17:36 18:31 18:31
8:30 8:30 8:30 : : K K K K 25 14 Branžež,Nová Ves,Na kopečku K K K K K K
8:31 8:31 8:31 : : K K K K 26 15 Branžež,Nová Ves K K K K K K
8:33 8:33 8:33 : : 17:23 17:23 17:23 26 26 16 Branžež,,u prodejny 9:48 9:48 9:48 17:33 18:28 18:28
8:35 8:35 8:35 : : 17:25 17:25 17:25 27 27 17 Branžež,Zakopaná 9:46 9:46 9:46 17:31 18:26 18:26
8:38 8:38 8:38 : : 17:28 17:28 17:28 29 29 18 Kněžmost,Srbsko 9:43 9:43 9:43 17:28 18:23 18:23
8:42 : 8:42 : : : 17:32 17:32 32 32 19 Libošovice,Podkost,křiž.Pomníky 9:39 9:39 : : 18:19 18:19
8:45 : 8:45 : : : 17:35 17:35 34 34 20 Libošovice,Podkost,hrad Kost 9:36 9:36 : : 18:16 18:16
8:48 : 8:48 : : : 17:38 17:38 35 35 21 Libošovice,Podkost,Semtín dvůr 9:34 9:34 : : 18:14 18:14
8:50 : 8:50 : : : 17:40 17:40 36 36 22 Libošovice,Vesec u Sobotky,křiž. 9:32 9:32 : : 18:12 18:12
8:52 : 8:52 : : : 17:42 17:42 37 37 23 Sobotka,,koupaliště 9:30 9:30 : : 18:10 18:10
8:55 : 8:55 : : : 17:45 17:45 38 38 24 př Sobotka,,nám. od 9:27 9:27 : : 18:07 18:07

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince.
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech 1 jede v pondělí 2 jede v úterý

3 jede ve středu 4 jede ve čtvrtek 5 jede v pátek
6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky K spoj jede po jiné trase
L spoj přepravuje jízdní kola
cc (jede v letním období) jede od 01.07.19 do 30.08.19, nejede 05.07.19
gg (jede o letních sobotách nebo víkendech) jede 01.06.19, 08.06.19, 15.06.19, 22.06.19, od 29.06.19 do 01.09.19

Kněžmost-Sobotka-Jičín
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 9.12.2018 do 14.12.2019  

1 3 km km km km km tč 2 4
Xch Xch Xch Xch
7:08 13:18 0 0 1 od Kněžmost,,nám. př 9:00 14:45
7:11 13:21 2 2 2 Kněžmost,Soleček 8:57 14:42
7:13 13:23 3 3 3 Kněžmost,Solec 8:55 14:40
7:15 13:25 4 4 4 Kněžmost,Malobratřice,hl.sil. 8:54 14:39
7:17 13:27 5 5 5 Obruby,,U Holubičků 8:52 14:37
7:20 13:30 7 7 6 Přepeře 8:49 14:34
7:23 13:33 8 8 7 Dolní Bousov,Horní Bousov 8:47 14:32
7:25 13:35 9 9 8 Dolní Bousov,,rozc.Ošťovice 8:45 14:30
7:30 13:40 13 13 9 Sobotka,,nám. 8:40 14:25
7:35 13:45 16 16 10 Samšina,Plhov,šalanda 8:35 14:20
7:37 13:47 18 18 11 Samšina,,odb. 8:33 14:18
7:39 13:49 19 19 12 Samšina,Drštěkryje 8:31 14:16
7:41 13:51 20 20 13 Ohařice 8:29 14:14
7:45 13:55 24 24 14 Ohaveč 8:25 14:10
7:48 13:58 K 26 15 Jičín,,Komenského nám. K K
7:50 14:00 27 27 16 př Jičín,,aut.st. od 8:20 14:05

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince.
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

ch (nejede během vánočních svátků) nejede od 27.12.18 do 31.12.18

www.facebook.com/dpknezmost

Přepravu zajišťuje

www.knezmost.cz

260627 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260626 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.cz

260624 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje
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nÁvŠtěvA 
ekocentRA 
ZAHRADA

První listopadový den se děti z I. A zúčastnily pro-
žitkového programu v Mladé Boleslavi.  Prvňáčci 
se dozvěděli, jak se zvířátka chystají na zimu. Nej-
větším zážitkem bylo krmení veverek jejich oblíbe-
nými oříšky. Už teď se těšíme na další návštěvu 
Ekocentra Zahrada. 

Mgr. Michaela Volfová

pRogRAM „HAsÍk“ 
ve DRUHýcH 
RoČnÍcÍcH
V pondělí 19. 11. 2018 proběhla ve druhých roč-
nících 1. část preventivně vzdělávacího progra-
mu s názvem „Hasík“. Tento program je zaměřen 
na požární ochranu a ochranu obyvatelstva. 

Akce 
ZÁkLADnÍ ŠkoLY 

jAbLÍČkový Den v i. A
V říjnu prvňáčci prožili svůj první projektový den ve zname-
ní voňavých jablíček. Seznámili se s Otou a Oldou. Ti bydleli 
u dědečka, který měl velké hospodářství. Klukům jsme po-
máhali vybírat brambory a také jsme sklízeli jablíčka v sadu. 
U toho jsme si procvičili čtení slabik a písmenek. Oldu s Otou 
jsme naučili novou písničku a ještě jsme jim ukázali, jak už 
umíme počítat. Stihli jsme si přečíst pohádku O jabloňce a to 
nejlepší jsme si nechali na závěr dne. Pustili jsme se do pří-
pravy ovocného salátu. Všichni jsme loupali, krájeli a ujídali 
jablíčka. Moc jsme si pochutnali. 
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gamela, který usiluje o zničení šmoulí vesnice. Kromě uče-
ní a šmoulování jsme již stihli také návštěvu Ekocentra při 
DDM v Mladé Boleslavi, kde jsme si užili program Od semín-
ka ke chlebu. Navštívili jsme knihovnu, zažili Strašidelný den 
a v týdenním projektu jsme oslavili 100leté výročí naší republi-
ky. Skutečně zážitky nabitý podzim! 

Mgr. Kristýna Kofránková

tUtoRskÉ ČtenÍ ve iii. A

V pátek 5. října navštívili žáci 9. ročníku děti z III. A. Strávi-
li společně dvě vyučovací hodiny, které si všichni moc užili. 
Každý deváťák se dal dohromady s jedním třeťákem a spo-
lečně pak plnili zadané úkoly. Nejprve si všichni vyslechli část 
příběhu o Robinsonu Crusoe z úst paní učitelky Svobodové 
a následně se oba pustili do zadané práce, jejíž součástí bylo 
i vtipné malování hlavního hrdiny. Pak už došlo na samotné 
knihy, které si každý z žáků třetí třídy vybral, a na střídačku se 
svým o šest let starším spolužákem se dali do čtení. Společně 
zapsali na papír jednoduché shrnutí, ze kterého složili vlaštov-
ku a hodili po třídě. Každý, kdo pak našel nějakou vlaštovku, 
hádal, o jakou knihu se jedná.

Na závěr předali deváťáci svým mladším kamarádům vlast-
noručně vyrobené záložky, za což jim byl největší odměnou 
radostný úsměv dětí. 

Mgr. Květa Havlíková

Příslušníci SDH Mnichovo Hradiště poutavě se-
známili žáky s tím, jak se mají zachovat v nebez-
pečných situacích ohrožujících život. Dále si žáci 
zopakovali čísla tísňového volání a prohlédli si ne-
hořlavý oblek a nezbytnou výbavu hasičů při zása-
hu. Nakonec žáci dostali drobnou odměnu (např. 
pexeso, rozvrh) a vyfotili se s maskotem programu 
– dráčkem Hasíkem. 
Všichni se již těšíme na další setkání, které pro-
běhne 6. 12. 2018.                     

Mgr. Aneta Šoltysová, Mgr. Tereza Černá

poDZiM ve iii. b

Děti ze šmoulí třídy jsou již ve třetím ročníku a i le-
tos je opět v průběhu školního roku čeká dobro-
družství doprovázené malými šmoulími kamarády. 
V tomto roce musí žáci porazit zákeřného Gar-
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Z tURistickÉHo 
kRoUžkU

V letošním školním roce opět pokračuje turistický kroužek, který 
navštěvuje 22 žáků ze 3. – 6. ročníku. S kroužkem vyrážíme 
každý měsíc na výlet do přírody. V říjnu to byl výlet do Mšena 
na Cinibulkovu stezku, v listopadu ze Starých Splavů kolem Má-
chova jezera do Doks a třetí výlet se uskuteční v prosinci, kdy 
se chystáme za sněhem na Ještěd, a pak do Kryštofova Údolí.

Mgr. Gabriela Hronová

evRopský Den jAZYkŮ

Ve středu 26. září se na naší škole konal Evropský 
den jazyků. Žáci 8. a 9. ročníku si pro své mladší 
spolužáky připravili zajímavosti o německy a an-
glicky mluvících zemích, jako jsou Velká Británie, 
Německo, Rakousko, Austrálie a USA. Nechyběly 
informace o rozdílnosti jazyků, památkách, hud-
bě a filmu. Děti měly rovněž možnost podívat se 
na podobu platidel daných zemí a také ochutnat 
typická jídla a nápoje (štrúdl, preclíky, černý čaj 
s mlékem). Projektového dne se zúčastnili žáci 3. 
– 5. třídy, kteří se k nám přišli podívat a doufáme, 
že se jim u nás líbilo. 

Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová

HALLoweenskÉ 
ŘÁDěnÍ 
v HAsiČÁRně

Ve středu 31. 10. 2018 si deváťáci připravili pro své 
mladší kamarády dopoledne plné strašidel, tance 
a úkolů. Děti se rozdělily do týmů a plněním za-
daných úkolů získávaly razítka.  Vyráběly masky, 
zdobily sušenky, skládaly kostlivce a obrázky, tan-
čily „strašidelný“ tanec. Nechybělo ani malé ob-
čerstvení. Na závěr všechny čekala malá odměna. 
Všichni si to moc užili a budeme se těšit na další 
společné akce.

Mgr. Květa Havlíková
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Starší žákyně – Zimová Martina (1. místo ze 14), Hušková Lu-
cie (6. místo ze 14)

Mladší žáci – Mareš Václav (5. místo ze 13), Gorin Max (12. 
místo ze 13)

Starší žáci – Svoboda Tomáš (7. místo ze 14), Stejskal Jindřich 
(11. místo ze 14)

Naše škola si tuto soutěž náramně užívá, z posledních šesti 
ročníků jsme pětkrát zvítězili a jednou byli druzí. I tentokrát se 
nám podařilo ukořistit prvenství. Nás však velice těší zájem 
dětí, který byl na naší škole obrovský. 
Žáci byli při chuti a mnoho dětí si chtělo zasoutěžit, a tak jsme 
s dovolením organizátora soutěže přihlásili také jedno druž-
stvo mimo soutěž. Tým „A“ obsadil první příčku a tým „B“ by 
obsadil čtvrté místo. 
Spokojenost a radost všech dětí ze soutěže pro nás byla milou 
odměnou. 

Mgr. Zdeněk Chlup 

bk – toUR pŘespoLnÍ 
běH 2018
Začátkem školního roku probíhal v rámci tělesné výchovy 1. 
stupně ZŠ výběr žáků na soutěž v přespolním běhu. Všichni 
žáci měli možnost se zúčastnit školního kola. 
Dne 25. 9. 2018 se pak nominovaní žáci 1. stupně vydali 
na okresní soutěž, kterou pořádala 6. ZŠ v lesoparku Štěpánka 
v Mladé Boleslavi. Mladší žákyně (roč. nar. 2012–2009) běžely 
trať 500 m, mladší žáci (roč. nar. 2012–2009) běželi trať 800 m, 
starší žákyně (roč. nar. 2009–2007) běžely 800 m a starší žáci 
(roč. nar. 2009– 2007) běželi 1000 m. 

Mladší žákyně obsadily skvělé 3. místo ze 7. škol
Individuálně: 3. Paďourková K., 8. Kastnerová B., 12. Bayerová 
E., 15. Kurková E. a 18. Zajícová N. 

Mladší žáci obsadili výborné 2. místo ze 7. škol 
Individuálně: 3. Pospíšil V., 8. Beran D., 10. Beran A., 14. Muc-
ka M. a 17. Soukup V.

starší žákyně obsadily skvělé 3. místo ze 7 škol 
Individuálně: 3. Pánková N., 13. Hakenová T., 15. Hybnerová 
E., 19. Jirků V. a 23. Folprechtová A. 

starší žáci obsadili 6. místo ze 7 škol
Individuálně: 6. Tůma V., 22. Bubeník Š., 23. Zikmund M., 24. 
Nikodem O. a 31. Štětina S.

Lépe než my běhali jen žáci ze základní školy z Kosmonos 
a především žáci atletické školy 6. ZŠ MB. 
Naši žáci jako každoročně vystoupali na nejvyšší příčky. 
Za vzornou reprezentaci školy dětem děkujeme. 
Je velice potěšující ještě sledovat některé žáky, které baví běh 
jako přirozená součást pohybu a mají chuť se tomu věnovat.

Mgr. Zdeněk Chlup

bobŘÍk 
inFoRMAtikY 
A MAso
V úterý 6. listopadu se čtyřčlenný tým, složený 
z žáků 2. stupně, zúčastnil celostátní matematické 
soutěže MaSo v Praze. Řešili nejen spoustu zají-
mavých příkladů a úloh, ale také byla důležitá zvo-
lená strategie a spolupráce v týmu. I když princip 
hry byl obtížnější než v loňském roce, dětem se 
soutěž líbila a už se moc těší na jarní kolo.
Od 5. do 16. listopadu se naši žáci již potřetí zapojili 
do celostátní soutěže Bobřík informatiky. V online 
testu odpovídali na otázky, které se týkaly infor-
matického myšlení, algoritmizace, porozumění in-
formacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. 
V letošním ročníku máme 12 úspěšných řešitelů. 
Všem moc děkuji za zodpovědný přístup při řešení 
úloh a za pěkné výsledky.

Mgr. Květa Havlíková

ZiMnÍ vÍceboj 2018, 
okRskovÉ koLo 
v bAkově nAD 
jiZeRoU
Sportovní klání svádí jednotlivé školy v poměření 
sil v osmi disciplínách, které prověřují pohybovou 
všestrannost a celkovou pohybovou připravenost 
dětí. 

Disciplíny: šplh na čas, skok daleký z místa, hod 
medicinbalem, člunkový běh na 4x10 m, výstupy 
na bedýnku za 1 minutu, lehy – sedy za 1 minutu, 
hod míčem o zeď za 1 minutu, přeskoky švihadla 
za 1 minutu.

tým „A“ ve složení:
Mladší žákyně – Paďourková Kateřina (1. místo ze 
14), Bayerová Eliška (4. místo ze 14)

Starší žákyně – Hakenová Tereza (3. místo ze 14), 
Pavlíčková Eliška (5. místo ze 14)

Mladší žáci – Mucska Marek (1. místo ze 13), Po-
spíšil Vítek (9. místo ze 13)

Starší žáci – Mucska Martin (1. místo ze 14), Bed-
nár Adam (4. místo ze 14)

tým „b“ ve složení:
Mladší žákyně – Pěničková Karolína (8. místo ze 
14), Pasecká Tereza (10. místo ze 14)
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sběR bAteRiÍ

Naše škola je v tomto školním roce opět zapojena do ekopro-
jektu Recyklohraní, v rámci kterého soutěžíme v různých eko-
logických úkolech. Jedním z nich byl sběr baterií, který proběhl 
v týdnu od 19. – 24. 11. Žáci sami vytvořili plakáty, které roz-
nesli po veřejných místech. Sběr byl úspěšný a prozatím jen 
fotografie z něj nám přinesly 250 bodů na soutěžní konto.

Mgr. Alena Brixí

stAň se stRÁžceM 
pRALesA

V rámci projektu Zelená škola jsme též zapojeni v soutěžním 
projektu ve spolupráci se ZOO Praha.
Prosíme o nefunkční, staré a vyřazené mobilní telefony a tab-
lety. Za každé toto zařízení putuje z recyklační společnosti 
10,- Kč na konto záchrany horských goril - přesně na vybavení 
strážců národního parku. Darováním nefunkčního mobilního 
zařízení jednak ochraňujeme naše životní prostředí a ještě při-
spějeme na dobrou věc. Všem moc děkujeme.

Mgr. Alena Brixí

Akce MAteŘskÉ 
ŠkoLY 
vYcHÁZkA s pAneM 
MYsLivceM
Na vycházku do lesa s myslivcem Petrem Ma-
lečkem se děti velmi těšily. Pro nemoc myslivce 
a deštivé počasí byla přeložena na čtvrtek 1. lis-
topadu. Děti pro zvířátka přinesly (kaštany, žaludy, 
jablka, tvrdý chléb a mrkev). Bylo toho tolik, že by 
to děti neunesly, proto musel Petr přijet ke školce 
autem, aby vše odvezl do lesa. Sluníčko od rána 
svítilo, bylo teplo a děti se svými učitelkami se vy-
daly na cestu. Petr na nás čekal se svým pejskem 
na rozcestí a společně jsme se všichni vydali 
ke krmelci. V krabicích, koších a taškách byly při-
praveny dobroty pro zvířátka. Děti společnými si-
lami všechno krmení přenesly do krmelce. Za od-
měnu dostaly od pana myslivce bonbóny, které ale 
musely v lese hledat.

Zážitkem pro děti byla ukázka dovedností mysliv-
cova psa - hledání ukryté kořisti, bažanta. Ema ho 
našla s malým přispěním svého páníčka za malou 
chvilku. V půlkruhu stojící děti měly možnost si dů-
kladně bažanta prohlédnout. 
Petru Malečkovi děkujeme za čas, který si pro 
nás udělal a za zajímavou besedu, která proběhla 
v budově mateřské školy začátkem října.

               Jana Kabátková
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kRAbice oD bot
Naše knihovna se zapojila do charitativního projektu „Krabice 
od bot“.

S vaší pomocí se podařilo připravit 71 krabic (dárků). Vzhle-
dem k tomu, že toto číslo je velmi vysoké a neměli jsme statut 
sběrného místa projektu, bylo nutností požádat vedení projek-
tu o adresu, kam dárky přepravit přímo na místo pomoci. 
Rozjíždíme se v pondělí ráno, všechny dárky rovnáme do auta 
a za stálého vydatného deště pokračujeme posbírat několik 
opožděných krabic a vyrážíme do Mladé Boleslavi do Azylo-
vého domu - Mosty. Přivítalo nás několik maminek, dětičky 
ještě pospávaly, ale to nebylo na škodu, má to být přeci velké 

kLUb MALÉHo 
DivÁkA
S radostí oznamujeme, že se můžete těšit na ně-
kolik divadelních představení pro děti v rámci Klu-
bu dětského diváka.

Začínáme 17. února 2019 loutkovou pohádkou di-
vadla Kozlík „Perníková pohádka“ v AgroVation, 
Nádražní 114, Kněžmost od 15hod. Vstupenky bu-
dou v předprodeji v knihovně, členové Klubu malé-
ho diváka si vyzvednou slevové vstupenky.
Rozpis dalších představení bude zveřejněn v ak-
tualitách webových stránek knihovny https://www.
knezmost.cz/cs/knihovna/aktualne/

Upozorňujeme na zajímavou cestovatelskou 
diashow Pavly Bičíkové „S BATOHEM NAPŘÍČ 
MAROKEM“. Vstupenky v předprodeji v knihovně.
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překvapení. Dárečky nosíme do hrací místnosti, kde budou 
ještě přebrány dle věku dítěte a případně poslány na další po-
třebné místo. Vyřizujeme velké poděkování a údiv nad tím, jak 
naše knihovna dokáže pomáhat. Přidáme, že díky vám všem 
nadšeným dárcům.

poHÁDkA 
nA DobRoU noc

Jak jinak usínat po obědě, než s pěknou pohád-
kou. Navštívily jsme dětičky z mateřské školy, aby-
chom jim před spinkáním přečetly pohádku o pro 
ně již známé kočičce Ťapičce. Dětí bylo jako smetí 
a nám bylo mezi nimi moc dobře. Usměvavé paní 
učitelky a mžourající dětičky naslouchaly příběhu 
Barbory Kubátové Z deníku kočičky Ťapičky. Pššš, 
děti spinkají, některé ještě malinko pokukují a na-
tahují ručičku, aby se rozloučily. Krásná hodinka 
v barevných třídách, kde vládne pohoda. Těšíme 
se na další setkání.

U nÁs v kniHovně 
vLÁDne RADost

Novinkou je STUDENSKÝ KOUT, kde se schází 
nejen naši náctiletí ale i naši studenti VU3V. Zve-
me vás k příjemnému posezení s přáteli, listování 
v knihách či jen tak při kávě.
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„Všem čtenářům přejeme krásné vánoční svátky“

Děkujeme za spolupráci v roce 2018 

Základní a mateřské škole, Janě Klazarové a vedení Ag-
roVation, vedení obce Kněžmost a všem rodičům našich 
malých čtenářů za podporu našich projektů, za to, že děti 
mohou navštěvovat knihovnu.
Všem členům Senior klubu, zůstaňte stále super vitální. 
Těšíme se v novém kalendářním roce 2019 

knihovnice Iva a Lada

knihovna bude uzavřena od 20. 12. 2018 – 4. 1. 2019.

knižnÍ novinkY
válka královen: jindra, j.
Historický román nás zavádí do doby tzv. války královen – 
Elišky Přemyslovny a její nevlastní matky Rejčky Polské. Jako 
každý boj, tak i tento se vede všemi dostupnými prostředky 
včetně intrik, jedu či zrady.

jiná gabriela koukalová: Moravec, M. koukalová, g.
Teď se Gabriela Koukalová poprvé odhaluje ve své biografii. 
Vychází sportovní i osobní zpověď nejlepší biatlonistky naší 
historie. 

chladnokrevně: bryndza, R.
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. 
Detektiv šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová 
už tuší, že je uvnitř nečeká příjemné překvapení.

ostrov kamélií: bachová, t.
Zdá se, že Sylvie dosáhla všeho, ale ve svém životě plném 
práce a ve zdánlivě dokonalém manželství přesto není šťast-
ná. Když zdědí ostrov kamélií v Bretani, dá Mnichovu sbohem. 
Ale Sylviin obchodně zdatný manžel už ostrov nabídl k prodeji.

Husitská epopej vii.: vondruška, v.
1472 -1485 - Za časů Vladislava Jagelonského

tatér z osvětimi: Morrisová, H.
Tetování vězňů v Osvětimi se stala symbolem holocaustu. 
Jedním z těch, kdo čísla na předloktí tetovali, byl slovenský 
Žid Lale Sokolov, rodným jménem Ludwig Eisenberg. Jeho 
příběh připomíná děsivé události v dějinách lidstva a ukazuje, 
že vedle sebe mohou existovat promyšlená brutalita i neso-
becká láska.

Modlitba za mlčení: castillo, L.                                                                                                                               
V městečku Painters Mill v Ohiu tvoří třetinu obyvatel amišové, 
pro něž je typický prostý a mírumilovný životní styl bez vy-
možeností civilizace. Oto větší šok vyvolá, když se na farmě 
amišské rodiny Plankových najde sedm mrtvých těl. Někdo 
zavraždil celou rodinu, dcery Annie a Mary byly navíc surově 
mučeny a pohlavně zneužity.

případ českého knížete: Čežka, s.
Píše se rok 883. Na Moravu přijíždí velké poselstvo z Čech 
v čele s knížetem Bořivojem a jeho ženou Ludmilou. Bořivoj 
přijel Svatopluka požádat o to, aby vzal Čechy do ochrany 
před Franky.

A jak si vedeme v knihovnickém projektu na pod-
poru čtení, posuďte sami:
Další počin znovuzrození dětského oddělení. Při-
bývá malých dětiček, takže tento prostor je pro vás.
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Husí táta: Quetting, M.
Sedm divokých hus a objevování fascinujícího světa. Michael 
Quetting má v rámci výzkumu na předním evropském ornito-
logickém institutu naučit husy létat za svým ultralehkým leta-
dlem. Nejprve je však třeba nechat je vylíhnout. 

největší muž na světě: brycz, p.
Dědeček Max byl tím největším mužem na světě – bývalý le-
gionář, který se nikdy před nikým nesklonil. Pro malého chlap-
ce, který přijel společně s matkou a sestřičkou na venkov, se 
z jeho vyprávění stala cesta vedoucí k zamlčované a popírané 
historii. Spolu s Maxem procházel bojišti první světové války.

kniHY pRo nejMenŠÍ 
co se děje o vánocích: suessová, A. 
Poutavé ilustrace s velkým množstvím detailů dětem předsta-
ví vánoční cukroví a ozdoby, rozzářený vánoční stromeček, 
sáňkování i krmení zvířátek v lese a spoustu dalších činností 
a věcí.

senioR kLUb

MALý poDZiMnÍ výLet 
pekeLskýM ÚDoLÍM
Krásné, ale chladné podzimní ráno, tak honem nastupovat 
a vyrážíme na výlet. Všichni jsme vybaveni svačinou, pitím 
a samozřejmě hůlkami. Pekelské údolí je vyhlášené svou krá-
sou především na jaře, kdy kvetou bledule, ale my můžeme 
potvrdit, že je zde nádherně i na podzim. Rozdělujeme se 
do tří skupin. První Máša s Evou, to jsou ti nejrychlejší, pro-
střední skupinu vede Iva a uzavírá Lada se svými děvčaty. 
Každý máme jiné tempo a možnosti, proto nám to tak krásně 
funguje. Nakonec vždy všichni dorazíme do cíle. Na závěr od-
měna, zastávka v restauraci na dobrý oběd a kdo může, dá si 
pivečko. Musíme všem účastníkům našeho výletu složit velkou 
poklonu. Z plánovaných 4 km bylo 8 km a všichni jste to zvládli 
a dorazili do cíle. Těšíme se na další výpravy. 
Tak „Chůzi zdar“ a té naší zvlášť.

setkÁnÍ senioRŮ
Tak se rok s rokem sešel a Setkání seniorů je 
tu zpět. Přípravy probíhaly jako každý rok s nad-
šením. Co nového pro vás připravíme, čím vás 
překvapíme a rozesmějeme. Před sebou kávič-
ku nebo čaj, k tomu dortík a můžeme začít. 

první na řadě je prezentace, ta je u vás velmi oblíbenou částí 
setkání. Výběr fotografií z našich akcí a k tomu vtipný komen-
tář pobavil snad všechny. 

následovalo představení projektu „Holubí pošta“. Tento 
projekt skupiny mladých lidí přišla prezentovat Bára Kubíč-
ková. 

HoLUbÍ poŠtA Dobré zprávy letí! co děláme?
Vytváříme pro vás pravidelně vtipné, 
zajímavé a hlavně nepolitické emaily. 
Chceme vytvořit kontrast všem nega-
tivním emailům, které řetě-
zově kolují po schránkách 

zejména starších lidí. Podívejte se, co 
jsme zatím odeslali!

kdo jsme?
Jsme parta kamarádů, kteří se rozhodli dobrými 
zprávami zakročit proti blbé náladě ve společnosti.  
 My už zprávy přijímáme

 ZÁJEMCŮM O TUTO SLUŽBU ZDARMA, RÁDI 
V KNIHOVNĚ PORADÍME.

 následoval seniorský kvíz. Plnění různorodých 
úkolů se vám také líbilo, a každý se zapojil dle 
svých možností. Jako každým rokem, tak i letos 
nás navštívili „známí umělci z Prahy“, tentokráte 
v prvorepublikovém duchu. Zaznělo několik zná-
mých písní a interpretky dělaly, co mohly, aby vás 
pobavily.
po večeři byl čas na tanec a poslech skvělé hud-
by, kterou nám obstarala skupina Difur. I tento rok 
máme novou knihu z fotografií z našich celo-
ročních aktivit. Můžete do ní nahlédnout u nás 
v knihovně. Tímto setkáním jsme zakončili rok 
2018 a budeme se na vás těšit v roce novém.

vU3v

novÉ ZpRÁvY 
Z viRtUÁLnÍ 
UniveRZitY 
tŘetÍHo věkU
S podzimem jsme otevřeli další semestr VU3V. 
Oslovilo nás téma „Cestování – co jste možná ne-
věděli“. Tentokráte je nás jedenáct, takže kapacita 
naší klubovny je naplněna. Téma je velice zají-
mavé a pěkně zpracované, takže se nám studuje 
jedna báseň. Testy, které zakončují každou před-
nášku, zvládáte na výbornou. Jsme moc rády, že 
vás VU3V stále oslovuje a baví. Těšíme se na dal-
ší zajímavá témata, která s námi a VU3V budete 
studovat.
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konceRt evY 
piLARovÉ
Dny se začínají zkracovat, tak co s volným veče-
rem? Co takhle koncert Evy Pilarové? Je to ob-
líbená zpěvačka vašeho mládí a v Kosmonosích 
zrovna koncertuje. Vstupenky nakoupené, auto-
bus objednaný a může se vyrazit s naším dobrým 
a spolehlivým řidičem Jirkou Svobodou.

Pár desítek schodů nás dělí od zrcadlového sálu 
kosmonoského zámku. Po zdolání této malé pře-
kážky se usazujeme a netrpělivě očekáváme vy-
stoupení paní Pilarové. Koncert byl moc pěkný 
a paní Pilarová skvělá, jako vždy. Všem se koncert 
moc líbil. Nakonec ještě pár slov a fotografií s tou-
to milou dámou. Krásně strávený večer, budeme 
se těšit zase příště.

senioRskÁ DÍLnA
Podzimní a adventní dílničky se moc povedly. 
V podzimní dílně jsme recyklovali a ze starých sve-
trů a ponožek vyráběli nádherné podzimní dýně.

K adventu jsme si připravili pěkné dekorace v po-
době látkových vánočních stromků. Všichni jsou 
šikovní, těšíme se na jarní tvoření.

nahlédněme spolu, co nás čeká v roce 2019

► MALÝ JARNÍ VÝLET
► JARNÍ DÍLNA
► CVIČENÍ S MÁŠOU
► NÁVŠTĚVA MUZEA
► CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY
► DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
► VELKÝ VÝLET
► LETNÍ POSEZENÍ S ŽIVOU HUDBOU
► KAŽDOROČNÍ KONCERTÍK
► VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

Více prozradíme v knihovně.

DRUžinA ZŠ 
v kniHovně
Také v letošním školním roce navštěvují děti 
z družiny naši knihovnu. Jsme tomu velice rády. 
Snažíme se pro ně připravit zajímavý program. 
Rozšiřujeme také nabídku knih pro nejmladší čte-
náře. Děkujeme dětem a vychovatelkám družiny 
za krásné výkresy, které zdobí chodby DPS a zpří-
jemňují prostředí našich seniorů.

Spolek rodičů a přátel
ZŠ Kněžmost
Vás zve na svůj

2. března 2019

v místní sokolovně
od 19:00 hodin

Hraje skupina Continental Band 

Můžete se těšit na:
taneční vystoupení
bohatou tombolu

12. PLES

Rezervace míst na tel.: 607 117 627 (8–18 hod.)
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výstAvA k 100. výRoČÍ 
vZnikU RepUbLikY

28. 10. 2018 tomu bylo již 100 let, co vznikla Československá 
republika a právě toto výročí připomněl Spolek rodáků a přá-
tel Kněžmostu a okolí na výstavě, která se konala v budově 
U Cerhů, v sále v I. patře, ve dnech 26. 10. - 28. 10. 2018.
Výstava připomněla nejen dění kolem 28. 10. 1918, ale i důle-
žité momenty z naší historie, které tomu předcházely, ale také 
události, které následovaly po vyhlášení samostatnosti repub-
liky. Zájemci mohli vidět např. legionářskou uniformu, mince 
a bankovky z té doby, fotografie a další dokumenty i z naší 
obce. Mnoho občanů také využilo možnost prohlédnout si 
fotoarchiv spolku, kde v albech je mapována historie obce 
a okolí. Akce byla připravována ve spolupráci s obcí Kněžmost 
a dalšími spolky. O tom, že se výstava líbila, svědčí nejen klad-
né ohlasy, ale také značná účast našich spoluobčanů, což nás 
motivuje při dalších akcích do budoucna.
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí tímto děkuje obci 
nejen za finanční pomoc, poděkování patří také Bartoňovým 
za propůjčení prostor na výstavu, dále pracovníkům archivu 
v Mladé Boleslavi, v Turnově, OÚ v Bosni - při vyhledávání po-
třebných informací a všem, kdo se spolupodíleli při přípravách.

za spolek rodáků Václav Honc

AbY v toM bYL 
poŘÁDek

Titulek není příkazem vybízejícím k úklidu, je to 
výňatek z věty pana faráře Pavla Macha, který 
je administrátorem našeho kostela v Kněžmostě. 
Mnohokrát se nám totiž v tomto roce stalo, že nás 
lidé oslovovali a děkovali nám za to, co všechno 
pro kostel děláme a že ta fasáda, kterou jsme zaří-
dili, bude krásná atd. Vysvětlovali jsme, že oprava 
kostela neprobíhá naší zásluhou. „Tak je to záslu-
ha toho druhého spolku?“ ptali se. Překvapilo nás, 
že lidé v Kněžmostě a okolí nevědí, kdo za čím při 
rekonstrukci kostela, která už několik let probíhá, 
stojí. Vyprávěli jsme o našich poznatcích panu fa-
ráři a ten řekl: „Nejlepší bude, když o tom, co kdo 
pro kostel dělá, napíšeme článek do kněžmost-
ského Zpravodaje, aby v tom byl pořádek“.
Od této chvíle budeme tedy mluvit za Spolek přá-
tel kultury Kněžmost. Když pomineme kulturní čin-
nost, která s naší pomocí při rekonstrukci kostela 
nesouvisí, za tento a loňský rok máme na svém 
kontě několik úspěchů, na které jsme opravdu hrdí.
Loni jsme se podíleli na obnově sakristie, nechali 
jsme vyrobit nové okno a sami ho usadili do otvoru 
ve zdi, zafinancovali jsme první část elektrifikace 
sakristie, nový rozvod kabelů k oltářům a rozvody, 
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které počítají s přívodem elektřiny k lustru v hlav-
ní lodi kostela a věčnému světlu u hlavního oltáře. 
Nekonečné úklidy, zařízení a výzdoba sakristie 
udělaly z této malé místnosti reprezentativní pro-
stor, kde se mohou přijímat návštěvy, slouží jako 
šatna umělců, kteří v našem kostele vystupují 
a vůbec je to vlastně první prostor, který důstojně 
reprezentuje náš kostel. Renovovanou sakristii si 
mohli návštěvníci kostela poprvé prohlédnout bě-
hem výstavy betlémů v prosinci loňského roku.
V letošním roce jsme se pustili hned do několika 
projektů. Jedním z nich bylo vybudování topení 
v hlavní lodi kostela. Oslovili jsme firmu, která vyrá-
bí topidla do velkých prostorů, jako jsou sportovní 
haly nebo kostely. První velký úspěch byl, že fir-
ma Empisan Obchodní nám prostřednictvím svého 
zástupce v České republice poskytla sponzorský 
dar na nákup tohoto topení. Za pomoci firmy Agro-
Vation, kterou jsme v téhle věci požádali o pomoc, 
a za pomoci farnosti Kněžmost se nám podařilo 
topení nakoupit. Radost to byla veliká a vydrže-
la nám až do té doby, než jsme se od elektrikáře 
dozvěděli, že topení musí mít své vlastní rozvody. 
Nechtěli jsme tahat kabely po podlaze a ohrožovat 
návštěvníky kostela tím, že o ně zakopnou. Všech-
no tedy začalo nanovo. Oslovili jsme Obchodní 
centrum Kvartet v Kosmonosích a to nám darova-
lo všechen materiál na elektrické rozvody včetně 
zásuvek, vypínačů, jističů a dalšího příslušenství. 
Zbývalo jen sehnat elektrikáře. Protože první eta-
pu elektrifikace provedla k naší spokojenosti firma 

pana Ladislava Málka z Úhelnice, oslovili jsme ji. Pan Málek, 
který je našim aktivitám velmi nakloněný, souhlasil a on osobně 
provedl práci na elektrifikaci zdarma jako dar našemu spolku.
Když už se má kopat do zdí kostela, ať to není jenom kvůli tope-
ní, řekli jsme si. Spolu s panem farářem jsme promysleli, co dal-
šího s těmito rozvody spojíme. Především jsme chtěli do hlavní 
lodě kostela zavést osvětlení, pak přišel na řadu rozvod elektři-
ny do postranních nik, v nichž bude v budoucnu expozice bet-
lému a Boží hrob a odtud už byl jenom krůček k pokračování 
rozvodů do prostoru schodiště na kůr, abychom i tam umístili 
osvětlení. Plán byl připravený a brzy začala akce, kterou jsme 
nazvali „Škatulata, hejbejte se“. Úklid kostela probíhal takřka 
nepřetržitě po celý rok a skončil až s přicházejícím adventem. 
Ze všech přízemních prostor kostela jsme vyklidili nepořádek 
a haraburdí, které bylo mnohde nahromaděné v letitých náno-
sech. Pan farář k tomu výstižně poznamenal: „Tam se patrně 
neuklízelo od první světové války.“ Na špatně přístupných mís-
tech jsme ostatně našli fragmenty novin ze třicátých let minu-
lého století. Depozit proti sakristii jsme nově zařídili jako sklad 
věcí potřebných pro provoz kulturních akcí a předměty, které si 
pan farář přál zachovat, jsme umístili na obě oratoře.
Dále bylo nutné sejmout všech čtrnáct zastavení křížové cesty, 
aby vznikl volný přístup pro instalaci osvětlení. Když už jsme 
obrazy měli dole, řekli jsme si, že je zrenovujeme. Oslovili jsme 
kamarády restaurátory a odjeli se školit. Materiál na opravu 
financovala farnost a nebyla to malá položka, ale myslíme si, 
že výsledek stojí za to.
Při tom všem jsme od začátku roku připravovali projekt, který 
jsme nazvali „Kněžmostský betlém“.  Stálou expozici, jejímž já-
drem bude betlém, který patří kněžmostskému kostelu od za-
čátku dvacátého století, chceme umístit do jedné z nik pod 
kůrem. Oslovili jsme výtvarníka, kováře, malíře pozadí. Vyro-
bili jsme model, natočili jsme o tom všem krátký film a projekt 
jsme představili veřejnosti na koncertě 22. září 2018 v našem 
kostele a v podzimním Zpravodaji obce Kněžmost 2018.
Všechny naše akce jsme podrobně konzultovali s panem fa-
rářem. Víme, že v prostorách, které nám nepatří, si nemůže-
me dělat co chceme. Naštěstí pro nás všechny, a tím myslíme 
i vás, naše diváky a příznivce, máme administrátora, který je 
nakloněný tomu, aby se z našeho kostela stal důstojný stánek 
pro duchovní i kulturní využití.
Na konec jsme si nechali veliký, opravdu veliký dík za pomoc 
naší obci, která nás celý rok nezištně podporovala.
Všem, kdo se s námi zúčastnili letošních prací, děkujeme. Drž-
te nám palce, aby také všechno, co máme v plánu na příští 
rok, vyšlo.

za Spolek přátel kultury Kněžmost 
Zdeněk Zdobinský a David Vejražka

soLecký kosteL opět 
ožiL
Devátá prosincová neděle, druhý letošní advent a osmé zpívá-
ní v soleckém kostele.  Sousedský klub Solínek pro návštěv-
níky přichystal program, který byl rozdělen do tří částí. První 
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část nazvaná Solínkovy hvězdy byla věnována především dě-
tem a náctiletým z blízkého i dalekého okolí. V jejich podání 
mohli návštěvníci slyšet známé vánoční koledy, básničky, ale 
i pohádkové písničky. 
Druhou část si pod svou taktovku přebral velice známý dolno-
bousovský a sobotecký smíšený pěvecký sbor Stojmír-Bendl 
pod vedením sbormistryně Pavlíny Cohornové Těšínské. Sbor 
skvostným pěveckým výkonem podal známé vánoční písně 
a koledy. Byl to opravdu velký zážitek, který pohladil po duši 
všechny návštěvníky, kteří takřka zaplnily kostel.
Třetí část byla jako vždy věnována známému umělci, známé 
tváři a tentokrát doslova. Do našeho kostela přijal pozvání slo-
venský zpěvák Miro Šmajda, finalista superstar 2009, zpěvák 
kapely Walda Gang a v neposlední řadě zpěvák, který se ne-

dávno zúčastnil soutěže Tvoje tvář má známý hlas 
neboli Tvoje tvář znie povedome, která proběhla 
na Slovensku. 
Jeho vystoupení bylo velmi příjemné, zazněla pře-
devším Mirova tvorba a dokonce nám představil 
novinku, která zazněla úplně prvně a právě v na-
šem soleckém kostele.

Všichni účinkující vystoupili bez nároku na hono-
rář, za což jim velice děkujeme. Již známé sym-
bolické pomocné ručičky, letos ve zlaté a stříbrné 
barvě, opět pomohly k vybrané sbírce. Každá akce 
potřebuje nějaký čas na přípravu, to je bez pochyb 
jasné, proto si všichni, co se na akci podíleli, za-
slouží velké díky.

za sousedský klub Solínek Jitka Bartošová
foto Luboš Koprnický

opět jsMe 
to RoZjeLi 
s MoveweekeM!
Tradiční sokolská akce s názvem MoveWeek ne-
zůstala v Kněžmostě ani letos bez odezvy. Říjnový 
termín – 6. 10. – přinesl nádherné počasí babího 
léta, a tak vše proběhlo v příjemné atmosféře.  Cy-
klistický orientační závod už má u nás několikale-
tou tradici, a tak se sešlo dostatek borců – kluků 
i holek, kteří si přišli vyzkoušet svoji cyklistickou 
zdatnost a troufli si na terénní trasu v lesoparku 
Důně. Obtížnost a délka tratí se odvíjela od věku 
dětí. Závodily děti ve věku 2–14 let.
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Ti nejmenší absolvovali krátkou, asi 100metrovou, 
trať závodu po štěrkové cestě. Starší účastníci 
už si museli poradit s náročnějšími podmínkami. 
Travnatý terén, spadaná jablka, štěrk, prudké vý-
jezdy a sjezdy, to zvládli letos všichni cyklisté bez 
pádů. Během projíždění trasy musel každý účast-
ník projet kontrolními body a posbírat razítka jako 
potvrzení, že absolvoval trať správně. V prostoru 
cíle se fandilo všem a nejeden závodník díky po-
vzbuzování předvedl drtivý finiš. Děti si užily nejen 
samotný závod, ale i pěkné slunečné odpoledne.

za Sokol Kněžmost Kateřina Pospíšilová

Ani MikULÁŠskÁ 
DRUžinA 
větRU A DeŠti 
nepoRUČiLA Aneb 
ČeRti MUseLi 
po vLAstnÍcH
Už se stalo tradicí, že začátkem prosince přijíždí 
na soleckou náves Mikulášská družina v kočáře 
taženým kladrubskými hřebci či na voze taženým 
chladnokrevným valachem. I letos byl plán podob-
ný, jenže počasí neumí nikdo poručit a tak jsme 
nadílku přesunuli do hasičárny. Za posledních pár 

let jsme k tomuto kroku museli přistoupit pouze dvakrát. Účast 
byla hojná a hasičárna praskala ve švech a děti neměly mno-
ho možností, kam se schovat před čerty. Ještě že letos přišli 
hodní čerti i děti a tak vše proběhlo bez velkého breku a kři-
ku. Všichni se těšili na vožení v kočáře, ale i od tohoto plánu 
jsme museli ustoupit, jelikož zdraví všech je přednější. Přeci 
jen jsme na malou chvilku vyšli na náves a společně rozsvítili 
vánoční stromek, jelikož naše nadílka vyšla právě na první ad-
ventní neděli. Tak snad za rok napadne hodně sněhu a my si 
konečně užijeme pořádné čertovské odpoledne.

za osadní výbor Solec, Soleček, Malobratřice 
Jitka Bartošová

foto Luboš Koprnický
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stARŠÍ žÁci seZÓnA 
2018/2019
Do podzimní části sezóny jsme nastoupili po letní přípravě, 
která začala již počátkem srpna. I za nepříznivého počasí, 
vyšších teplot, jsme se pravidelně 2 x týdně připravovali jak 
kondičně, tak po stránce taktické na podzimní mistrovská 
utkání. Tréninky od září probíhaly společně s dorostem a to 
každé pondělí a čtvrtek. Základní kostru týmu tvořilo 11 hráčů 
ve věku 13-14 let mezi ně patřili: Ponocný P., Hybner J., Hu-
šek J., Jeřábek T., Vokál M., Svoboda O., Vodička F., Kurka T., 
Sedláček J., Hubač L., Černý J.
Skvělou nasazeností a zápalem do hry je podpořili vybraní 
hráči z mladších žáků ve věku 11-12 let a mezi ně především 
patřili: Fiala M., Krejčík J., Mucska M., Dutý M., Kryčfalušij A., 
Hataš Š. 
Naši starší žáci hrají okresní přebor, ve kterém přezimují 
na nádherném 2. místě za sdruženým týmem Pěčic a Luště-
nic. Z dvanácti odehraných mistrovských utkání jsme desetkrát 
zvítězili a pouze dvakrát prohráli. Náš tým nastřílel soupeřům 
68 branek (průměr na zápas 5,6 branek) a inkasoval pouze 
14 branek, což je nejnižší inkasovaný počet branek v soutě-
ži. V počtu střelených branek jsme u kategorie starších žáků 
mohli pravidelně shlédnout nejvíce gólů z našich týmů v So-
kole. Přičemž ve třech zápasech a to konkrétně s Doubravou, 
Bělou pod Bezdězem a Horkami nad Jizerou, jsme vždy nepří-
znivý výsledek zápasu otočili v náš prospěch. 
V zimě se jedeme připravovat na zimní soustředění do pod-
ještědského sportovního areálu v Českém Dubu, do areálu 
Luďka Zelenky.
Cílem jara bude především připravit starší hráče na přechod 
z žákovské kategorie do kategorie dorostenecké. 
Foto z posledního utkání podzimu TJ Sokol Kněžmost: FC 
Horky nad Jizerou (3:1)

Horní řada: Chlup Z. (hlavní trenér), Sedláček J., Vodička F., 
Hybner J., Kurka T., Hušek J., Svoboda O., Vokál M., Vokál 
J. (asistent - motivátor), Vodička Ladislav (asistent – kondiční 
trenér)
Dolní řada: Fiala M., Kryčfalušij A., Dutý M., Mucska M., Krej-
čík J., Černý J., Ponocný P. (brankář)

DoRost seZÓnA 
2018/2019
Po několika sezónách, kdy v kněžmostském fotbale 
chyběla kategorie dorostu, se v letošním roce poda-
řilo dát dohromady dostatek hráčů v dorosteneckém 
věku a mohli jsme přihlásit tým dorostu do soutěže 
okresního přeboru. Základní kostru týmu tvořilo 11 
hráčů ve věku 14-18 let a to: T.Paclt, M.Beneš, V.Ka-
šík, R.Rašín, V.Čáp, M.Haník, Š.Rychtr, D.Zikmund, 
M.Florian, J.Rous a O.Novák. 
Hráči se již od časného léta připravovali na pod-
zimní zápasy plným nasazením v trénincích, kte-
ré probíhaly od července dvakrát týdně společně 
s hráči starších žáků. Rovněž jsme v létě odehráli 
dvě přípravná utkání.
Při samotných zápasech byli tito hráči doplňová-
ni vybranými kluky z týmu starších žáků, kteří je 
dokázali podpořit a kvalitně doplnit. Byli to přede-
vším: J.Hušek, O.Svoboda, M.Vokál, J.Hybner, T.
Kurka, J.Sedláček, T.Jeřábek a F.Vodička. 
Po podzimní části soutěže je náš tým na pátém 
místě tabulky, se ztrátou sedmi bodů na první 
tým TJ Sokol Luštěnice/Tj Sokol Pěčice. Z devíti 
odehraných zápasů jsme pětkrát zvítězili, čtyřikrát 
jsme odešli poražení, se skóre 21:14, což je druhý 
nejnižší počet obdržených branek v soutěži. Bě-
hem soutěže náš tým několikrát svojí přítomností 
na lavičce podpořil i Leoš Cidlinský.
V zimě se budeme připravovat převážně v hale 
a nabírat kondičku na jarní zápasy, kde věříme, že 
se posuneme tabulkou výše a zakončíme celou 
sezonu na lepším než současném pátém místě.
Během jara budeme také hráče, kteří již příští se-
zónu nemohou hrát v dorostenecké kategorii, při-
pravovat na přechod do dospělého fotbalu do při-
pravovaného „B“ týmu mužů Kněžmost.

Zdeněk Chlup a Ladislav Vodička

stoLnÍ tenis – tj 
sokoL kněžMost
Oddílu stolního tenisu pomalu končí podzimní část 
soutěže 4. třídy, kde je aktuálně po 9. kole stá-
le bez prohry a oproti minulému roku je to jasné 
zlepšení všech hráčů. Toto je teprve třetí sezóna 
po přihlášení oddílu do soutěží a pravidelné trénin-
ky se začínají projevovat na výkonech. Také přiby-
ly nějaké zkušenosti a přišly i nové posily. Zlepšili 
se také materiální podmínky, snažíme se každý 
rok podmínky v sokolovně trochu vylepšit. Pořídily 
se nové stoly, zlepšilo osvětlení v sokolovně. 
Pro zájemce z řad spoluobčanů je možnost zahrát si 
stolní tenis každé pondělí od 19-21hod. v sokolovně. 
Jako již tradičně bude pořádán 22. 12. 2018 vánoční 
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turnaj pro neregistrované hráče. Prezentace v sobo-
tu 22. 12. v 8:30 v místní sokolovně. Turnaj ve dvou-
hře i čtyřhře pro všechny neregistrované hráče.

Na závěr bych rád touto cestou poděkoval panu Zi-
movi za realizaci dodatečného osvětlení v sokolovně.

za oddíl stolního tenisu Jaroslav Macek

FotbALový 
poDZiM v tj sokoL 
kněžMost
Mladší přípravka tj sokol kněžmost  
V podzimní části této soutěže jsme nastupovali v di-
vizi I. A a hráli jsme s družstvy SK Benátky nad Ji-
zerou, FK Dobrovice, SK Kosmonosy a Dolnobou-
sovský SK. Všechny zápasy se odehrály turnajovou 
formou, kdy každé družstvo hostilo jeden turnaj.
V této kategorii se nezapočítávají body do celko-
vé tabulky, ale hraje se na vstřelené góly. Nám se 
za celý podzim podařilo vstřelit krásných 99 gólů. 
Nejlepšími střelci se stali Štěpán Šíp s 22 vstřele-
nými góly, Milan Kobrle s 18 a Jan Haken s 11 góly.
Za naše družstvo nastupovali tito hráči: Mikuláš 
Moc, Milan Kobrle, Vojtěch Soukup, Šimon Ur-
ban, Jan Haken, Štěpán Šíp, Milan Krucký, Vítek 
Pospíšil, Matěj Havlíček, David Bednár, Adam 
Beran, Denis Beran, Jakub Hybner. Naše druž-
stvo hrálo pod vedením trenérů V. Soukupa, M. 
Kobrleho a M. Urbana.

Závěrem mě osobně moc těší velký zájem o fotbal v této věko-
vé kategorii, kde v současné době máme na soupisce 22 kluků.
A jelikož jsme na sklonku roku 2018, chtěl bych tímto popřát 
všem krásné svátky vánoční, hlavně hodně zdraví a štěstí 
do nového roku 2019. Luděk Haken, Kněžmost

starší přípravka tj sokol kněžmost  
Starší přípravka hrála letos skupinu okresní soutěže, kde ode-
hrála za podzim 13 soutěžních zápasů a ještě navíc dva zápa-
sy pohárové. Byla to oproti loňskému roku,
kdy se soutěž hrála formou turnajů, velká změna. Hrálo se té-
měř každý víkend a někdy byl problém mužstvo dát dohroma-
dy, hodně hráčů dělá ještě další sporty a má i jiné záliby. Ale 
nakonec se podařilo všechny zápasy se ctí odehrát a 3. místo 
po podzimní části není špatné.
Do zápasů starší přípravky se na podzim zapojili: David Zima, 
David Vodička, Sebastián Štětina, Vojtěch Tůma, Tereza Ště-
pánková, Vítek Pospíšil, Lukáš Orzech, Marek Mucska, Vítek 
Maděra, Jan Macoun, Ondřej Kysela, Milan Kobrle, Jan Eysselt, 
Štěpán Bubeník, Adam Beran, Denis Beran a Kryštof Dutý.
V brance nás mnohokrát zachránil a celý podzim se zlepšoval 
D. Vodička. Nejlepší střelci se stali: S. Štětina 24 gólů, M. Mu-
cska 14 gólů a O. Kysela 13 gólů.
Družstvo hrálo a trénovalo pod vedením trenérů M. Hybnera 
a M. Mucsky.

Martin Hybner, Kněžmost
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Mladší žáci tj sokol kněžmost  
Mužstvo mladších žáků hrálo letos skupinu A okresního pře-
boru. Do soutěže jsme nastupovali po roční pauze, kdy se tuto 
kategorii nepodařilo obsadit. Nevěděli jsme proto, jak na tom 
v této kategorii budeme, ale nakonec jsme ve skupině hráli 
o první místo. Sehráli jsme několik dobrých zápasů, hlavně 
nás potěšilo vítězství v Mn. Hradišti, kde jsme sehráli velmi 
dobrý zápas. Chtěli bychom poděkovat všem hráčům za vzor-
nou docházku na tréninky i zápasy. Pro část z nich, kteří hráli 
ještě za starší žáky, to bylo opravdu náročné.
Do zápasů mladších žáků se na podzim zapojili: Martin Zik-
mund, Lukáš Vacek, Václav Tůma, Tereza Štěpánková, Ja-
kub Šenkýř, Tomáš Svoboda,Ondřej Rychtr, Ondřej Nikodem, 
Martin Mucska, Marek Mucska, Adam Kryčfalušij, Jan Krejčík, 
Josef Hybner, Štěpán Hataš, Marek Fiala, Matyáš Dutý a Ma-
touš Bejr.
V brance mužstvo na podzim několikrát podržel Pepa Hybner, 
nejlepšími střelci se stali M. Dutý 17 gólů a M. Mucska 14 gólů.
Družstvo hrálo a trénovalo pod vedením trenérů M. Hybnera 
a M. Mucsky.

Martin Hybner, Kněžmost

Muži tj sokol kněžmost
Fotbalové mužstvo mužů obsadilo po podzimní části okresní-
ho přeboru krásné druhé místo, se ztrátou 4 bodů, za týmem 
z Kosmonos. Během letní přestávky se nám podařilo posílit 
mužstvo o zkušené hráče Zajíčka O. z Bakova nad Jizerou, 
Špetlíka, Zajíčka J. a Čečelského z Mnichova Hradiště a zá-
roveň využíváme služeb našich dorostenců, které postupně 
zapracováváme do mužstva mužů. Stinnou stránkou podzimní 

části bylo zranění záložníka Soukupa. Rád bych 
chtěl touto cestou poděkovat našim fanouškům, 
kteří vytvářejí krásnou fotbalovou atmosféru. Již 
několikátou sezónu máme nejvyšší návštěvnost 
v soutěži.

Josef Beran  

FotbAL tj sokoL kněžMost
Závěrem bychom chtěli pozvat do našich řad dal-
ší zájemce o fotbal, hlavně z řad mládeže. Pří-
klady z této sezóny ukazují, že na této úrovni se 
dá úspěšně připojit v jakékoliv věkové kategorii. 
Trénujeme prakticky i celou zimní sezónu v míst-
ní sportovní hale. Více informací poskytneme 
na mailu: sokolknezmost@seznam.cz
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co oDkRYLY 
ZeMnÍ pRÁce pŘi 
výstAvbě novÉ 
ŠkoLnÍ bUDovY?
Když byla začátkem podzimu stržena stávají-
cí montovaná školní budova včetně spojovacího 
traktu se starou školou, začaly na staveništi zemní 
práce. Vzhledem k tomu, že zdejší terén není příliš 
stabilní a navíc silně zvodnělý, bylo zapotřebí nej-
dříve zbudovat síť nosných betonových pilotů, za-
puštěných do podložní skály, stejně jako při stav-
bě školní tělocvičny v roce 2006. Ty nesly skelet 
budovy a teprve po jejich vybetonování mohlo být 
započato s výkopy pro inženýrské sítě a vlastní 
zdi budovy. Protože váhu budovy nese montova-
ný železobetonový skelet, nemusely být základy 
pro tyto zdi příliš hluboké, stačilo 60 - 80 cm. První 
výkopy se dělaly v místě propojení obou školních 
budov (spojovací chodby, šaten a sociálního za-
řízení). Tato plošina je hřbetem pravobřežní říční 
terasy, která ostře končí na zahradě domu čp. 29 
pod bazénem - okraj uvedené plošiny je uprostřed 
bazénu. Na starou školní budovu před stavbou 
spojovací části obou budov navazoval hospodář-
ský přístavek s polozasypaným sklepem, za ním 
byla jáma, plná škvárovitého popela a na ni nava-
zovala část původního terénu (sprašová plošina, 
krytá trávníkem). Jinak se zde nalezl ještě starý 
septik, nejspíš sloužící mechanizačnímu středisku 
JZD Kněžmost, které vzniklo v čp. 32. Toto bylo 
zbořeno po přestěhování střediska do nových pro-
stor u areálu živočišné výroby (Dřevák, dnes sídlo 
společnosti AgroVation) před stavbou nové školní 
budovy v letech 1984 - 1985. Takže další výkopy 
probíhaly v navážkách a terénních úpravách pro 
tuto stavbu.
Následovaly výkopy pro spodní část budovy, který 
spojí horní část budovy se současnou tělocvičnou. 
V první fázi byl terén odkopán zhruba na úroveň 
současné příjezdové cesty do spodní části areálu 
školy. Tato úroveň je zhruba o 2 metry níže než 
plošina, na které stojí horní část nové školní budo-
vy. Již v této fázi se ukázalo silné zvodnění spodní 
části staveniště. Voda se sem tlačí z prostor nad 
ulicí Na Podolci. V čele výkopu se v této fázi vy-
rýsoval profil zahloubeného objektu. Tento začínal 
zhruba 2 metry od hranic pozemku, na šířku měl 4 
metry, jeho hloubka byla 70 centimetrů. Objekt byl 
před opuštěním prázdný a neměl žádné zajištění 
stěn, byl jen vykopán do rostlého terénu. Výplň 
tvořil humózní materiál, který připomínal vyzrá-
lý kompost. Chyběly v něm jakékoliv pozůstatky 
lidské činnosti (střepy, spálená mazanice, uhlíky 
nebo kosti), takže výplň byla nedatovatelná. Dělá 

to dojem, že po opuštění zarostl vegetací, která v něm zetlela 
a vytvořila humózní výplň. Objekt navíc kryla 120 centimetrů 
silná vrstva pozdějších navážek, poslední vznikly po dostavě-
ní montované školní budovy po roce 1985. Když bylo možno 
po odvodnění a zpevnění terénu pokračovat v zemních pra-
cích, po odtěžení cca 3 metrů terénu směrem k horní části 
nové školní budovy se v čele výkopu vyrýsoval další zahloube-
ný objekt.  Když jsme dne 14. února 2018 navštívili staveniště 
s Jiřím Jarošem, abychom zdokumentovali další nálezy, zjistili 
jsme, že uvedený objekt  byl vyhlouben možná až k hranicím 
pozemku, v boku výkopu, směrem k ulici Na Podolci, se zacho-
vala část tohoto objektu včetně výplně v délce 2 metry. Smě-
rem k tělocvičně byla délka objektu od kraje výkopu 4 metry, 
hloubka objektu byla v čele výkopu 70 centimetrů, objekt byl 
překryt  40 centimetry navážek. Do zásypu objektu byl navíc 
cca 2,5 metru od okraje výkopu postaven 140 centimetrů širo-
ký zděný kamenný pilíř, který končil stejně jako zásyp objektu 
pod novodobými navážkami. Ani tento objekt neměl žádné za-
jištění stěn. A navíc do něj asi prosakovala spodní voda, která 
možná způsobila vydrolení spodní části stěny do výše zhruba 
20 centimetrů ode dna objektu a hloubky zhruba 10 centime-
trů do hloubky stěny. I tento zahloubený objekt byl před zá-
nikem prázdný. Jenom zásyp byl jiný. Tvořila jej černozelená 
hmota, silně připomínající nedokonale spálenou slámu, seno 
nebo rákos. Tento materiál tvořil zároveň klínovitě se zesla-
bující vrstvu, která se táhla od zasypaného objektu směrem 
k tělocvičně a zhruba po délce 7,5 metru od okraje výkopu 



Z ARcHivU

26 ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2018

se vytrácela. Podle toho, že vrstva spáleného materiálu ne-
obsahovala ani větší kusy spáleného dřeva, ani kusy spálené 
mazanice soudím, že uvedený materiál byl uskladněn na vol-
ném prostranství a vzhledem k nedokonalému prohoření mohl 
požár uhasit přívalový déšť nebo bouřka, která spálený ma-
teriál spláchla do zahloubeného objektu a po stráni ke Kněž-
mostce. Ani v tomto případě nebyl v zásypu žádný datovatelný 
materiál. Jediné, co víme, že i tento objekt byl v době zániku 
prázdný. Navíc spálený materiál kolem zasypaného objektu 
ležel na rostlém terénu beze stop lidské činnosti (běžný do-
movní odpad - střepy, kosti) nemůžeme ani přibližně určit, kdy 
k uvedenému požáru došlo. Svah, do kterého byly oba objekty 
zahloubeny, byl pravděpodobně louka.

poslední objev
Když mne 2. července 2018 zavolal  ráno vedoucí technické 
čety obce Libor Nový domů, že hloubí na staveništi nové školy 
jámu pro usazení jímky na dešťovou vodu a že něco našli a po-
třebují, abych se na to podíval, netušil jsem, co mne všechno 
čeká. Stavil jsem se pro Jiřího Jaroše, aby měl kdo udělat foto-
dokumentaci a vyrazili jsme na staveniště. Když jsme dorazili 
na místo, ležela vedle výkopu 2,5 metru dlouhá kláda. Po je-
jím otočení jsme zjistili, že jde o výpustní koryto rybochovné-
ho zařízení. Vzhledem k malému průřezu odtokového korýtka 
(obdélníkový profil 13 x 12 centimetrů), nemohlo jít o výpustní 
rouru rybníka, který zde kdysi byl a je zakreslen na prvním vo-
jenském mapování z let 1764 - 1768, ale na prvním stabilním 
katastru z roku 1842 jsou již v těchto místech zakresleny jenom 

louky a pod uvedeným rybníkem, v místě zruše-
ného kluziště, je zakreslen v lukách ostrov musel 
rybník a k němu příslušné zařízení (rybí sádka, 
které vybagrované výpustní koryto patřilo) zanik-
nout nejpozději začátkem 19. století. Jediné, čím 
se nám občas připomene, je jeho bahno, které 
ukryté pod zhruba 50 centimetrů silnou navážkou 
a po jeho odkrytí páchne stejně, jako by uvedený 
rybník byl právě vypuštěn. Poprvé se na toto bah-
no narazilo v roce 2005, když se měla k montova-
né školní budově přistavovat tělocvična, aby žáci 
nemuseli chodit na tělocvik do místní sokolovny. 
Takže nosná konstrukce tělocvičny musela být za-
ložena na betonových pilotech, stejně jako dnes 
stavěná nová školní budova. Naposledy se na toto 
bahno narazilo letos v létě, když jsme hloubili rýhu 
pro položení potrubí pro svod dešťové vody k jí-
macím nádržím. Hráz tohoto rybníka probíhala 
východozápadním směrem od Hrádku ke hraně 
pravobřežní říční terasy Kněžmostky a rybí sád-
ka, která se vypouštěla vybagrovaným žlabem, 
byla přisazena k východnímu okraji rybniční hrá-
ze. Měla nejspíš trojúhelníkový tvar. Jednu stranu 
(východní) tvořila říční terasa Kněžmostky, druhou 
(severní) tvořila hráz rybníka a jihovýchodní byla 
s výpustním belem (požerákem) a výpustním ko-
rytem. Uvedený výkop je umístěn zhruba v jejím 
středu.  Výpustní koryto bylo uloženo v hloubce 
150 centimetrů pod úrovní současného terénu, což 
bylo i nejhlubší místo rybí sádky. Osa hráze tvořila 
zhruba úhlopříčku prvního výkopu. Nasvědčoval 
by tomu i směr, kterým procházelo výpustní koryto 
výkopem, prakticky tvořilo jeho druhou úhlopříč-
ku. Hráz rybníka procházela buď podél východní 
stěny školní tělocvičny, pokud částečně nezasaho-
vala pod tuto stěnu. Bylo to dáno konfigurací teré-
nu. Pravobřežní terasa Kněžmostky se před  jižní 
stěnou zhruba na okraji školního pozemku, ostře 
lomila k jihu a právě před tímto zlomem na ni byla 
napojena hráz rybí sádky. Stejné umístění rybí 
sádky má i rybník Kněžmostský nad mlýnem. Také 
se jedním koncem  opírala o pravobřežní říční te-
rasu, po jejíž hraně běží mlýnský náhon a druhým 
koncem opírá o hráz rybníka. Voda se do této sád-
ky přiváděla jednak rourou z rybníka a v případě, 
že byl rybník vypuštěný a ryby ještě v sádce, bylo 
možno vodu přivádět z mlýnského náhonu.
A nyní něco k vybagrovanému  výpustnímu  žlabu. 
Byl vydlabán z jedlového kmene. Horní část koryta 
byla otesána jako trám a do vzniklé plochy byl vy-
dlabán výpustní žlab. Vybagrovaný žlab je vstupní 
část, u horního okraje má rozšíření pro vtok vody 
z belu (požeráku). Bohužel při bagrování byl poško-
zen jeho okraj. Byl vylomen konec kmene, který 
nebyl osekán a fungoval jako zátka. Zachovala se 
však část se vtokovým zářezem. Žlab byl za usa-
zením belu překryt buď rozpůleným kmenem, nebo 
příslušně širokým štípaným prknem, to se v tomto 
případě nezachovalo. Z koncové části se zacho-
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valo tolik, že je k poznání, že konec klády nebyl 
otesán sekyrou, jako výpustní žlab z rybníka Lo-
menďáku, nalezený při rekonstrukci výpustní čás-
ti hráze. Konec tohoto žlabu byl osekán sekerou. 
Když porovnáme jejich průměry, tak ten z Lomen-
ďáku má minimálně dvojnásobnou sílu výchozího 
kmene. Vzhledem k tomu, že kmen měl zachova-
ný podkorový (poslední) letokruh, domluvil jsem 
se s panem Kynclem z Dendrochronologického 
ústavu z Brna, zda by neodebral vzorky na určení 
stáří kmene. Pokud je ve vzorku dostatečný po-
čet letokruhů, dá se podle posledního podkorové-
ho letokruhu určit rok skácení uvedeného kmene. 
Uvedený výpustní žlab však neměl v odebraném 
vzorku dostatečný počet letokruhů, aby se podle 
nich dal určit rok skácení stromu. Navíc strom rostl 
v klimatickém optimu, takže letokruhy byly jeden 
jako druhý, chyběl alespoň jeden letokruh, který 
by rostl v horších podmínkách (horké, suché léto 
a tuhá, dlouhá zima), podle kterého by se dal vzo-
rek zařadit a určit tak jeho stáří. Tak jsme výpustní 
žlab zabalili do PVC fólie a uložili do plechové vany 
s vodou, aby následkem vyschnutí nepopraskal 
a byl použitelný jako muzejní exponát. V Kněž-
mostě jsme pro něj neměli umístění, takže když 
o něj projevili zájem  Vodovody a kanalizace Mla-
dá Boleslav, přenechali jsme jim ho pro jejich mu-
zeum při vodárně na Rečkově, kam si ho koncem 
listopadu odvezli.   

A největší překvapení nakonec
Když bagrista rovnal dno jámy pro usazení jímky, 
v severovýchodním rohu jámy něco bíle zasvítilo 
- jako kostlivec. Když následně odebral další část 
říčního náplavu, ukázalo se, že vybělený kostlivec 
není ani lidská, ani zvířecí kostra ale několik kme-
nů, bez kůry a vybělených sluncem. Vzhledem 
k tomu, jakým způsobem byly kmeny vyběleny, 
musely zde stát jako souše nejméně deset let, ale 
spíš déle. Pod kmeny a v jejich nejbližším okolí se 
na písčitém podloží zachovaly zbytky původního 
lesního humusu, místy byla vrstvička silná až 10 
centimetrů. Jediné vysvětlení tohoto stavu je prud-
ká změna klimatu. Z běžného současného klima-
tu, kdy se střídá přímořské vlhčí klima se sušším 
klimatem kontinentálním, se stalo extrémně suché 
a nejspíš i horké klima s minimálním množstvím 
srážek, které mohlo trvat i několik desetiletí. A to 
bylo moc i na tak odolné stromy, jako jsou borovi-
ce. Takže není divu, že to nepřežily. Protože jsem 
pro silné bolesti v zádech nemohl sám slézt do vý-
kopu, poprosil jsem pracovníka, který s nivelační 
tyčí na dně výkopu proměřoval dno, zda by mi ne-
vyhodil nějaký kus z uvedených uschlých stromů. 
Tak jsme získali celkem tři pařízky. Podle jejich 
prosmolení vypadají, že jsou borové. A nyní, jak 
daná situace vznikla. Extrémně suché a horké po-
časí vystřídalo počasí značně vlhké, s výraznými 
vichry a přívalovými dešti. A jedna taková přívalo-

vá vlna, která se valila vyschlým údolím Kněžmostky vyvráti-
la uschlé stromy. Protože zůstaly částečně ukotvené kořeny 
v zemi, voda je neodnesla, jenom je položila po směru proudu 
a tím, že zůstaly na místě, se pod nimi zachovala i část původ-
ního humusu. A další povodně na ně naplavily další materiál, 
takže vrstva náplavů dosáhla do dnešní doby síly čtyř metrů. 
Protože se ve vrstvě s uschlými kmeny nenacházely žádné 
artefakty, vyrobené lidskou rukou (rozbitá keramika, ztracené 
nebo rozbité nástroje), jedinou možností, jak zjistit jejich stáří  
je radiokarbonová metoda - změření zbytkového radioaktivní-
ho uhlíku C 14. A tím zároveň zjistíme, kdy došlo k výše zmíně-
né klimatické změně. Ale o tom až příště.
Článek vznikl za pomoci Libora Nového, vedoucího technické 
čety obce Kněžmost, který mne upozornil na nalezený výpust-
ní žlab a umožnil mi přístup na staveniště a zajistil nalezený 
kmen před vyschnutím a tím i znehodnocením, dále pracovní-
ku Dendrochronologického ústavu Brno Tomáši Kynclovi, kte-
rý u nás cestou z Liberce odebral z uvedeného žlabu vzorky 
na datování a sdělil nám výsledky rozborů včetně druhu stro-
mu, z něhož kmen na vydlabání žlabu pochází, Jiřímu Jaro-
šovi za fotodokumentaci tohoto i dalších nálezů, dále Václavu 
Honcovi za ohlídání kmene ve sběrném dvoře a zajištění roztr-
žené fólie a tím zabránil poškození kmene vyschnutím, Bc. Fi-
lipu Krásnému, který mi dal spojení  na pana Tomáše Kync-
la a na pana Tomáše Zahrádku, vedoucího muzea Vodáren 
a kanalizací Mladá Boleslav za umístění výpustního žlabu jako 
exponátu v jejich muzeu a tím ho zachránil pro další generace.

ing. Theodor Honický, spolupracovník Muzea  a galerie 
v České Lípě
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opRAvA kosteLA 
v kněžMostě
Vážení přátelé,
zanedlouho je před námi  konec roku 2018 a řada situací 
se vyhodnocuje a rekapituluje. Jistě jste si mnozí všimli, že 
i na Kněžmostenském kostele sv. Františka byla zrealizována 
další stavební etapa a to fasáda věže a průčelí. Stejně jako 
v minulých letech, kdy byla provedena rekonstrukce krovu 
a střechy, tak i letos byly finanční prostředky z 80-85% poskyt-
nuty Ministerstvem kultury prostřednictvím Programu záchra-
ny architektonického dědictví. 15-20% je spoluúčast vlastníka. 
Vzhledem k tomu, že kněžmostenská farnost patří k jedněm 
z nejchudších a nedisponuje téměř žádným ekonomicky vý-
dělečným majetkem, pomáhá obec Kněžmost tuto spoluúčast 
z velké části zafinancovat. Zbývající náklady platí farnost Mni-
chovo Hradiště, případní dárci a sponzoři. Rekostrukce krovu 
a střešní krytiny stála 3 150 000 Kč. Rekonstrukce fasády, dve-
ří, oken a restaurátorské práce jsou vyčísleny na 5 550 000 Kč, 
přičemž letošní etapa (rekonstrukce a resaturování věže a prů-
čelí) stála 1 870 000 Kč. Letošní stavební práce provedla firma 
pana Kabáče z Doks, který se více jak třicet let specializuje 
na opravy kulturních památek. V příštím roce máme v úmys-
lu pokračovat v opravě fasády lodě kostela směrem ke škole 
a v roce následujícím dokončit zbývající části. Vše je odvislé 
od finančních prostředků a jak vidíte, vážení přátelé, jsou to 
částky jistě pro mnohé z nás velmi vysoké. Celý tento rekon-
strukční projekt kostela sv. Františka koordinuji já, jako sta-
tutární zástupce farnosti a rovněž za něj nesu právní zodpo-
vědnost. Technický kontakt s  Ministerstvem kultury zajišťuje 
PhDr. Jiří Blekta a stavební dozor poskytuje technik, pan To-
máš Buřt. Oběma zmíněným spolupracovníkům děkuji a jsem 
jim rovněž vděčný za jejich obětavou pomoc. Tolik jen stručná 
informace k současné stavební situaci. Pokud by měl někdo 
zájem o podrobnější informace, rád se s ním osobně setkám. 
Jsem přesvědčen, že pokud by však nebylo nadšení a vstřícné 
vůle, zejména mnohých knežmostenských občanů a organiza-
cí, tak by se celé toto dílo vůbec nepodařilo realizovat. Jako  
zdejší farář si dovolím nyní poděkovat zejména obci Kněž-
most zastoupené panem starostou Hlávkou za jeho pochope-

ní a pomoc. Rovněž děkuji Spolku pro záchranu 
kostela sv. Františka pod vedením Elišky Josifo-
vé, za pořádání kulturních a společenských akcí. 
Zvláště však děkuji Spolku přátel kultury v Kněž-
mostě, kterému předsedá pan Zdeněk Zdobinský. 
Jemu patří poděkování  za veškerou jeho pomoc 
a nadšení, nejen pro pořádání kulturních aktivit, 
ale i při zajišťování dalších technických a praktic-
kých věcí, které jsou důležité pro provoz kostela. 
Nesmírně si toho vážím. Děkuji všem dárcům, 
sponzorům a vám, drazí přátelé, kteří na nejrůz-
nější akce do zdejšího chrámu přicházíte a toto 
dílo podporujete nejen finančně, ale i svou dobrou 
vůlí a osobním kladným vztahem k tomuto místu. 
Jsem velmi rád, že zdejší kostel po mnoha letech, 
ba dokonce desetiletích, opět ožil a daří se zde 
řada akcí, které oživují a zkulturňují zdejší obec. 
Vždyť kostel má být místem společného setkání, 
kde lidé chtějí budovat dobré mezilidské vztahy 
a přinášet do dnešní hektické doby něco pozitivní-
ho, co člověka obohacuje. Věřím, že jsme na dob-
ré cestě a že za několik málo let se zdejší kostel, 
který je dědictvím našich předků, stane ozdobou 
náměstí a celého Kněžmosta. 
Vážení přátelé, dovolím si využít této příležitosti  
a popřát vám klidný a ničím nerušený advent, ra-
dostné a požehnané Vánoce a mnoho lásky, míru 
a pokoje do vašeho života a života vašich drahých. 

P. Pavel Mach, farář

poDěkovÁnÍ 
A ZHoDnocenÍ
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří při-
šli letos k volbám jak komunálním, tak k senátním. 
Ukázali tím, že jim není lhostejný osud naší obce 
i naší senátorské oblasti. Zvláště chci poděkovat 
voličům ODS za jejich důvěru a slibuji, že uděláme 
vše pro naplnění našich společných cílů. Díky vám 
jsme dosáhli na druhé místo v komunálních vol-
bách a ve volbách senátních jsme jasně zvítězili. 
Jsme tudíž jediný politický subjekt v naší obci, kte-
rý má jak post poslance, krajského zastupitele, tak 
i senátora. Tato pozice je velmi pozitivní zvláště při 
jednání o finančních prostředcích pro naši obec. 
Bez nich je realizace jakéhokoliv projektu velmi 
obtížná. I proto chci tímto ještě jednou poděkovat 
za vaše hlasy.
Nyní bych krátce chtěl zhodnotit svých osm let 
v pozici radního obce. Byla to zajímavá zkušenost. 
Měl jsem za úkol díky svým kontaktům podporovat 
projekty naší obce v případných žádostech o dota-
ce a některé investice i zařídit. Vedl jsem v tomto 
duchu mnoho jednání s různými důležitými osob-
nostmi a naše výsledky byly a jsou patrné. Hlav-
ním z nich je výstavba školy, kde jsem se snažil 
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získat podporu pro schválení dotace od minister-
stva financí. Důležitou akcí bylo i získání dalších 
peněz na výstavbu školy ze Středočeského kraje, 
kde jsem se podílel zásadním způsobem. Byl jsem 
u tohoto projektu od první schůzky s architektem 
až do dnešního stavu. Podařilo se mi podpořit zís-
kání dalších dotací pro kulturu i sport. Přínos všech 
těchto financí může každý vidět na vlastní oči. 
Jsou ovšem i projekty, které se mi nepodařilo re-
alizovat. Osmileté jednání o bankomatu pro Kněž-
most snad se všemi bankami skončilo vždy kra-
chem. Stejně tak oprava chodníku v Růžové ulici, 
kde nám děti ráno cestou do školy jdou raději 
po silnici mezi auty, než po hrbolatém chodníku 
a i další věci. Měl jsem zájem, zvláště s přihlédnu-
tím k mým zkušenostem a výsledkům, kandidovat 
na post místostarosty, ale vzhledem k výsledkům 
voleb a situaci na radnici jsem byl nucen z mé kan-
didatury ustoupit a vzdal jsem se i postu radního. 
Rád bych popřál obci vše nejlepší a hodně úspě-
chů při získávaní dotací tak, jak se to dařilo nám 
v uplynulých letech.  Radním a zastupitelům, aby 
byli alespoň tak aktivní, jako se to dařilo mně. Jedi-
ně tak může naše obec vzkvétat i nadále. 

Jan Hofmann, zastupitel obce Kněžmost

pLes pRo ŠkoLU Už 
poDvAnÁctÉ!
Druhý březnový večer roku 2019 se ponese 
ve znamení plesu SRPŠ, letos již dvanáctého roč-
níku. V minulých letech se stal školní ples synony-
mem příjemné zábavy v pěkně vyzdobené soko-
lovně, stal se symbolem podpory místní základní 
školy. Kapela, kterou jsme pozvali na ples v loň-
ském roce – liberecký Continental Band – hrála 
tak skvěle, že jsme je pozvali letos znovu. V loň-
ském roce poznamenala nízkou účast na plese 
probíhající chřipková epidemie, a tak jsme si sice 
pěkně zatančili na nepřeplněném parketu, ale zá-
žitek z nově objevené kvalitní kapely si nemohlo 
vychutnat tolik lidí, kolik bychom si představovali. 
Rozhodně si to letos nenechte ujít! 
Zveme všechny srdečně na návštěvu této sympa-
tické události. Začneme už v 19 hodin, abyste si 
mohli poslech i tanec opravdu užít. Chystáme vy-
stoupení tanečního kroužku nebo zábavnou lekci 
tance, možná se v programu najde místo i na ně-
jaké to překvapení. Rozhodně nás nemine také 
tradiční bohatá tombola. Výtěžek z prodeje vstu-
penek i tombolenek je věnován na účet Spolku ro-
dičů a přátel ZŠ Kněžmost. Tyto peníze pak beze 
zbytku využijeme pro naše děti při zařizování nové 
školní budovy. Přijďte si užít pěkný předjarní večer 
ve společnosti svých přátel nebo sousedů, určitě 
si odnesete nejen zážitky, ale i nějakou zajímavou 

výhru z tomboly (pokud si koupíte lístky do tomboly). Vstupen-
ky bude možné zakoupit v předstihu za zvýhodněnou cenu 
na obecním úřadě, na místě pak za 150,- Kč.

Kateřina Pospíšilová, předsedkyně SRPŠ

bikini ve FinÁLe 
soUtěže skUteČnÁ LigA

Ano, je to tak! Bikini v čele s kněžmosťákem Mírou Urbanem se 
probojovaly ve čtrnáctém ročníku soutěže Skutečná Liga do fi-
nále. Skutečná liga je soutěž kapel všech žánrů v živém hraní, 
kde výkony účinkujících hodnotí porota. Za čtrnáct ročníků se 
zúčastnilo soutěže více jak 5700 kapel a odehráno bylo více 
jak 3800 koncertů. V letošním roce bylo přihlášeno celkem 71 
kapel. Nejprve kapely odehrají základní kolo a z něj 11 kapel 
postoupilo do play off. V play off Bikini dokonce zvítězily s nej-
větším ziskem bodů od hodnotící poroty a postoupily do semi-
finále. V něm Bikini obsadily těsné druhé místo, což jim ovšem 
zaručuje účast ve finále, které se bude konat 22. 12. v Praze 
v KD Mlejn a Bikini se zde poperou o jednu z cen. Každý může 
přijet podpořit svého favorita a pomoci mu tím k vítězství.

Jan Hofmann, Kněžmost

beZpeČně s HAsiČskýMi 
cisteRnAMi
V jemném mrholení sobotního rána se parkovací místa před 
bakovskou hasičárnou začínají zaplňovat vozy sborů dobro-
volných hasičů z blízkého okolí. Dnešní víkendový den bude 
ve znamení bezpečné jízdy s hasičskými cisternami. 
Na parkovišti je tak chvíli po půl osmé možné prohlédnout 
si SCANII patřící bakovskému sboru, pak též z Podlázek 
a z Kněžmosta, TATRY z Bakova, Mnichova Hradiště i Kněž-
mosta a LIAZ z Katusic. Později doplní hasičská auta také 
MERCEDES patřící hasičům na Letišti Hoškovice.
Účastníci školení se přesouvají do společenské místnosti ba-
kovských hasičů, kde na ně čeká vydatná snídaně s voňavou 
kávou, při které si poslechnou teorii bezpečné jízdy, po níž bude 
následovat přesun na letiště Hoškovice u Mnichova Hradiště. 
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Bezplatné školení, které pro hasiče zorganizovali profesionální 
instruktoři bezpečné jízdy Jan Bezděka a Jiří Čumpelík pod 
záštitou pana místostarosty Bakova Václava Grünwalda, je 
poděkování za to, co hasiči dělají ve svém volném čase pro 
nás pro všechny. Tento typ školení je v současné době prová-
děn standardně pro profesionální hasiče, na ty dobrovolné se 
zatím bohužel zapomíná. 
Po úvodním představení přichází na řadu teorie. První otázka 
Honzy Bezděky se týká vnímání bezpečnosti na silnicích. Mezi 
nejčastější odpovědi patří „v pořádku dojet – jezdím tak, abych 
se vrátil zpátky k rodině“ nebo „snažím se na silnici chovat tak, 
abych neohrozil účastníky provozu ani lidi, které vezu, protože 
jsem za ně jako řidič zodpovědný.“ Všichni zúčastnění zmiňují 
i situace, kdy byli ohroženi bezohlednými účastníky silničního 
provozu, kteří jim znemožňovali volný průjezd k zásahu. 
V rámci teorie si účastníci vyslechnou doporučení o správném 
sezení a držení volantu, o tom, jak je důležité mít správně na-
foukané pneumatiky a dozví se také informace týkající se roz-
ložení sil působících na vůz v nejrůznějších situacích, jako je 
například brzdění, působení odstředivých sil při jízdě s cister-
nou plnou vody a dalších situacích. Právě voda při jízdě hraje 
neopomenutelnou roli, díky svým fyzikálním vlastnostem doká-
že řidiči velmi zkomplikovat běžné vyhýbací manévry nebo prů-
jezdy zatáčkou, které si řidiči osobních vozů ani neuvědomují. 
Správná teorie by měla být spojena s praxí, takže se přesou-
váme v koloně sedmi hasičských aut na nedaleké hoškovické 
letiště, kde je připraven okruh. Spanilá jízda přes Bakov, Vese-
lou a Hradiště přitahuje pohledy kolemjdoucích, kterým jsme 
pravděpodobně zpestřili dopolední procházku. 
Jako první všichni absolvují krizové brzdění, aby si zkusili, jak 
rychle dokáží zareagovat, jaká je jejich brzdná dráha při plném 
brzdění a také co přesně udělá hmotnost vozu společně s vo-
dou v cisterně. Začínáme na rychlosti 50km/h, postupně se pro-
pracujeme do vyšších rychlostí až k 80km/h. Potvrdí se nám 
také informace z teorie, že z 50 km/h se bez systému ABS (TAT-
RA) zabrzdí do úplného stání do 25 m, zatímco s ABS je brzdná 
dráha o téměř 10 m kratší. V rychlostech kolem 80km/h pak brz-
dná dráha u vozu bez ABS měří téměř dvounásobek, s ABS pak 
dosahuje délky o třetinu delší, než při 50 km/h. Nová technika 
se tudíž při krizovém brzdění projevuje jako bezpečnější.

Na druhý a třetí modul se skupina rozdělí do dvou 
částí po 4 vozech – novější technologie je poslá-
na do slalomu, zatímco starší vozy si jako první 
vyzkouší jízdu po kružnici. Kružnice simuluje situ-
aci z běžného provozu, kdy vozy projíždí kruhový 
objezd. Začíná se v nízkých rychlostech, v rámci 
pár kol se pak rychlost pomalu zvyšuje do chvíle, 
než se začne projevovat působení odstředivé síly. 
Cílem modulu je seznámit řidiče s jeho vlastními 
limity i limity vozu. Po kružnici následuje projíždění 
základního vyhýbacího manévru, které je ozvlášt-
něno couváním zpátky do výchozí pozice. Druhá 
skupina mezitím projíždí přilehlý slalom, kde si 
zkouší manévrování v úzkém prostoru a uvědomí 
si tak velikost svého vozu. Před chystaným obě-
dem se skupiny prostřídají na modulech. 
Po obědě se vracíme na poslední, nejkomplex-
nější část výcviku. Čtvrtý modul se skládá z vy-
hýbacího manévru, průjezdu ostřejší zatáčkou 
(simulující např. sjezd z dálnice apod.), následně 
druhého vyhýbacího manévru, který se vzápětí 
zužuje na přesnou šířku vozu. Po projetí zúženého 
místa pokračuje modul rovinkou a krátkým slalo-
mem do cíle. Záludnost vyhýbacího manévru tkví 
v tom, že školitelé ukazují až na poslední chvíli, 
zda mají jet řidiči doleva nebo doprava od nich. 
Zkouší se tak reakce řidiče na změnu směru, což 
se řidičům hodí ve chvílích, kdy do cesty někdo 
vběhne nebo vjede. Jako překvapení si na závěr 
lektoři připravili jízdu pod majáky a se zapnutými 
sirénami, která je pro řidiče psychicky náročnější.
Všichni vše zvládli na výbornou, ze zaparkova-
ných vozů vyskakují se širokými úsměvy, spous-
tou zážitků a hlavně pozitivně naladěni. Závěrečné 
slovo probíhá opět v bakovské hasičárně, kde se 
bavíme o načerpaných dojmech. Za celý den si 
všichni zkusili, jak snadná může být manipulace 
s vozy a kdy přichází hranice vozu nebo řidiče. Ha-
siči si též uvědomili, že vůz je dobře ovladatelný 
i v krizových situacích, kdy se s ním dá jezdit sou-
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časně bezpečně a poměrně rychle, pokud znají 
limity. Pozitivním zjištěním bylo, že i rychleji lze 
docílit stabilní konstantní jízdy, která je příjemnější 
pro posádku. Všichni přítomní se shodli, že by bylo 
zajímavé si na příštím školení vyzkoušet i jiné typy 
povrchů, jako například sníh či jízdu v terénu.
Po předání osvědčení o absolvování kurzu se 
všichni rozjíždí za svými rodinami nebo na noč-
ní směnu do práce. Dnešní den pro nikoho nebyl 
brán jako samozřejmost – účast na kurzu byla 
na úkor volného víkendového dne, přesto v obliče-
jích odjíždějících vidíme spokojenost. 
Přitom si přejeme, aby se všichni hasiči z každé-
ho výjezdu, kde nasazují svoje zdraví a své životy, 
pokaždé v pořádku vrátili se svým blízkým. A dou-
fáme, že jsme tím dnešním dnem mohli trochu po-
moci také. 

Tereza Bezděka

Děkujeme firmě ECODrive+, zejména pak 
školitelům Janu Bezděkovi, Jiřímu Čumpelí-
kovi, Ondřeji Hláskovi, za bezplatné školení 
bezpečné jízdy s hasičskými cisternami, kte-
ré uspořádali pro jednotky SDH.

Zbyšek Orzech, Hasiči Kněžmost

ZÁbAvnÍ pYRotecHnikA 
ŠkoDÍ životU 
A životnÍMU pRostŘeDÍ
Ohňostroje, tzv. zábavní pyrotechnika obecně a bezohledné 
oslavy přinášejí do života lidí a zvířat zmatek, úzkost a strach. 
Zvířata jsou vyděšená, schovávají se a snaží se před hlukem 
a výbuchy uniknout. Následkem slepé paniky dochází k váž-
ným zraněním, doživotním traumatům a zvířata mohou fyzic-
kým či psychickým následkům podlehnout. Psi a kočky se 
velmi lehce zaběhnou a ztratí se. Mnoho z nich pak v lepším 
případě končí v útulcích a odchytových stanicích. Mnohá zví-
řata se již nikdy nenajdou. V šoku a stresu jsou i volně žijící 
zvířata (veverky, srny, prasata) a zvířata zavřená na farmách. 
Ptáci žijící ve velkých městech v úleku narážejí do trolejí či 
elektrického vedení. Ti všichni škodlivou, nebezpečnou „zá-
bavní“ pyrotechnikou trpí a dokonce hynou! 

příklady hlasitosti zvuků 
(Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 
PhDr. Zdeňka Židková )  

Hlasitost 
v db 

šum listí 20

pouliční hluk (normální) 50

hlasitý hovor 60

silně frekventovaná ulice 70

velmi silná reprodukovaná hudba 80
motorová vozidla 90 
pneumatická sbíječka 100 
startující letadlo 120 
práh bolestivosti 130 
petardy 170 

společnost pro zvířata – Zo Čsop 
Michelská 5, 140 00 Praha 4 
http://spolecnostprozvirata.cz/kampane/stopzabavnipyro-
technice/ 
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Dne 19. 11. 2018 oslavila krásné 99. narozeniny paní ji-
řina cidlinská z Chlumína. Do dalších let pevné zdraví 
a elán přeje rodina a obecní úřad Kněžmost se připojuje.

Josef Brož – jen sRDceM
Věnováno 100. výročí zrodu Československé republiky 

a k jubileu dalších výročí našeho státu 
končících v letopočtu na č. 8.

Kraj, v kterém milujeme 
každý kout a každou část,
je v nás i v tobě, ve mně,

je naše vlast.

Velebným tónem písně písni
„Kde domov můj, kde domov náš“

ráj domova si srdce vysní
a drží stráž a drží stráž.

P  F            2019
Po celý příští rok ať se Vám 

dostává dobré nálady, duševní 
a fyzické kondice, přeje Redakční 

komise obce Kněžmost.

MAŠKARNÍ                 PLES

TJ Sokol Knìžmost
Vás zve do sokolovny na

v sobotu 26. 1. 2019 od 20           00hod.

K tanci a poslechu zahraje skupina

Vstupné 150 Kè 
    rezervace vstupenek
na tel. è. 731 700 425

dnab

•bohatá tombola

s maskou i bez ní


