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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Vážení spoluobčané,
letošní mírnější zima je pomalu minulostí a o slovo se všude 
kolem nás hlásí jaro. Odpočívající příroda se probouzí a světlo 
začíná vítězit nad tmou. Ve vzduchu je cítit jarní energie, kte-
rou má většina z nás určitě ráda a kterou budeme v dalším ob-
dobí nepochybně potřebovat. Práce, a věřím, že s úspěšným 
výsledkem, nás čeká stále dost a dost.
V dubnu, ještě před Velikonocemi, se rozjede nový systém od-
padového hospodářství v obci. Je třeba zdůraznit, že se jedná 
o řešení, které je zaměřené především na další celosvětový 
vývoj v této oblasti našeho života. Krok to nebude lehký, ale 
určitě s ohledem na životní prostředí důležitý.
V těchto dnech se dostává do finiše i stavba naší školy. Vý-
znam této akce asi nemá ani cenu zdůrazňovat. Podrobnější 
informace se k vám včas dostanou a den otevřených dveří při-
pravíme samozřejmě také.
Dalším nemalým úkolem před námi je i oprava bazénu. 
Po mnoha letech provozu je nyní ve stavu, že by se nedal 
v létě otevřít. I zde věřím, že se nám vše podaří vyřešit ke spo-
kojenosti široké veřejnosti. Sami vidíte, že toho není málo a to 
bychom mohli ve výčtu pokračovat. 
Pro odlehčení mi závěrem dovolte připomenout ještě jeden da-
tum. Ano, je to první pondělí v měsíci dubnu a s ním spojený 
apríl. První písemná zmínka o aprílu v českých zemích po-
chází údajně z roku 1690. Možná, že se někde už uvažuje, jak 
vyhlásit tento den alespoň za den pracovního klidu. 
V Kněžmostě se stále něco děje, a proto se nám zde spokoje-
ně žije. A to je dobře.
Stále dobrou náladu s jarním úsměvem na tváři Vám posílá

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

ÚkLiD veřejných 
pRostRAnstvÍ
Obec Kněžmost hledá pracovníka na provádění úklidu veřej-
ných prostranství v Kněžmostě, Druh pracovní smlouvy: do-
hoda o provedení práce. Vhodné pro studenty nebo důchod-
ce. Bližší podrobnosti podá vedoucí technické čety pan Libor 
Nový, telefon-mobil: 605 241 418. 

UkLiďMe svět, 
UkLiďMe Česko 
s poDpoRoU obce 
kněžMost
Vážení spoluobčané, vážení přátelé, 
jako v minulých letech je na jaře organizována 
na celostátní úrovni akce „Ukliďme Česko“, v tom-
to roce je to v sobotu 6. dubna.
Pro letošní rok jsme se 
opět rozhodli podpořit 
občany, kteří jsou roz-
hodnuti a ochotni se 
opět zúčastnit jarního 
úklidu veřejného prosto-
ru, který proběhne v 1. polovině dubna 2018 násle-
dujícím způsobem:
► pytle na odpad budou k vyzvednutí ve sběrném 

dvoře

► sebraný odpad bude možno bezplatně ode-
vzdat ve sběrném dvoře

► sebraný odpad bude možno zanechat na vybra-
ném místě v dané lokalitě a ten bude po nahlá-
šení odvezen pracovníky sběrného dvora

► kontaktní osobou pro výdej pytlů, příjem odpa-
du a případný odvoz shromážděného odpadu 
z určeného místa je p. Libor Nový – 605 241 418

► organizátoři pro danou lokalitu, osadu se mohou 
sami zaregistrovat 

► na  www.UklidmeCesko.cz a získat tak materiál-
ní podporu i celostátních organizátorů

► případné dotazy Vám zodpovíme na níže uve-
dených telefonních číslech

Akce je jako každoročně opět dobrovolná a je 
na úvaze každého, zda se připojí ….

 Petr Maleček Libor Nový Mirek Štěpánek
 602 530 614 605 241 418 606 682 167 

UZAvÍRkA 
hLAvnÍ siLnice 
U MALobRAtřic
Z důvodu realizace stavby „Úprava nehodové 
křižovatky silnice II/268 se silnicí III/2683“, a to 
v termínu od 11.03.2019 – do 25.05.2019, je vy-
dáno stanovení přechodné úpravy provozu na po-
zemních komunikacích, II/268, II/276, II/279, 
III/2683, III/2686, III/2687, III/2684, III/27938.

vybíráme z obsahu:
Uzavírka křižovatky u Malobratřic  ..................................  2
Akce základní školy  .......................................................  5
Akce mateřské školky  ....................................................  8
Pokračující program KVCK Kněžmost  .......................... 11
Na slovíčko s Jiřím Lehečkou  ....................................... 12
Cvičení předškoláků  ..................................................... 15
Masopust v Kněžmostě potřetí  ..................................... 17
Zimní soustředění 2019  ...............................................  21 
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PŘISTAVOVALI DEN PŘEDEM!!
!! ŽÁDÁME OBČANY, ABY NÁDOBY

Plánovací kalendář 2019 "Kněžmost" 
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vývoz kom
unálních odpadů 1 x 2 týdny - černá nebo plechová popelnice 

vývoz plastů 1 x 2 týdny - žlutá popelnice 

vývoz papíru 1 x 4 týdny - m
odrá popelnice 

UZAvÍRkA 
křižovAtky 
U MALobRAtřic MěnÍ 
AUtobUsové Linky
Od pondělí 11. března 2019 je uzavřena křižovat-
ka na silnici II/268 u Malobratřic a dále i křižovatka 
na této silnici u Obrub. Protože jde o rozsáhlou uza-
vírku, bude se Arriva Střední Čechy a Dopravní pod-
nik Kněžmost v zajíždění do jednotlivých obcí vzá-
jemně doplňovat, aby se ušetřil čas na objízdných 
trasách a bylo možné v Kněžmostě zachovat pře-
stupní vazby, které jsou pro dopravu dále do Mni-
chova Hradiště nebo Mladé Boleslavi velmi důležité. 
Po dobu uzavírky je zrušena zastávka Malobra-
třice, hlavní silnice a Kněžmost, Solec. V případě 
Solce musí cestující využít zastávky Malobratřice 
nebo Malobratřice, U Dreslerů. Zastávka Kněž-
most, Soleček se na svém obvyklém místě ruší 
a dočasně se přesune na odstavnou plochu u sil-
nice II/268 mezi obcemi Kněžmost a Soleček. Sem 
budou jezdit náhradní spoje, aby zajistily základní 
spojení pro školáky do Kněžmosta. 
Autobusy pojedou po několika objízdných trasách, 
aby zůstala zachována dopravní obslužnost, v ně-
kterých obcích ale místo dvou linek pojede pouze 
jedna. Uzavírkami a omezeními autobusové dopra-
vy jsou při této uzavírce dotčeny hlavně obce Sole-
ček, Solec, Malobratřice, Obruby a Přepeře. Provoz 
se bude řídit podle výlukových jízdních řádů. 
Pro obec Soleček jsou zavedeny náhradní škol-
ní spoje ve čtyřech časech – v 7:00, 12:20, 14:55 
a 17:15 z Kněžmosta do náhradní zastávky Soleček 
a ihned zpět. Spoje navazují v Kněžmostě na linky 
z a do Mnichova Hradiště a Mladé Boleslavi.
Cestující z obce Solec musí po dobu uzavírky dojít 
do zastávek v Malobratřicích, případně využít ná-
hradní zastávku Soleček. Kvůli nemožnosti otáče-
ní autobusů v této lokalitě není jiné řešení dopravy 
při této uzavírce. 
Malobratřičtí využijí obvyklé zastávky v obci s tím, že 
základní obsluhu přebírá linka 260624 Dopravního 
podniku Kněžmost, kterou musí hlavně školáci vy-
užít na 7. hodinu ranní do Kněžmosta nebo v 12:28 
z Kněžmosta. Spoje navazují na linky do Mladé 
Boleslavi a Mnichova Hradiště. Přímá linka 260270 
z Mnichova Hradiště do Přepeř do obce v těchto 
časech nezajede. První ranní spoj v 4:35 a odpole-
dní po 14:45 do zastávky Malobratřice, U Dreslerů 
ale pojede. Stejně tak sem z objízdné trasy zajede 
i spoj v 16:10 z Mladé Boleslavi na lince 260910. 
Základní spojení pro školáky je zajištěno i pro obec 
Obruby. Až na výjimky sem linky 260270 Mnichovo 
Hradiště – Přepeře zajíždí, nutné je počítat jen se 
změnami odjezdových časů. Pro školáky zůstane 
zachováno také spojení na lince 260627 Kněžmost 
– Jičín. 

Pro Přepeřské cestující bude jediné omezení a tím je dočasné 
neobsluhování zastávky u obce linkou 260627 Kněžmost – Ji-
čín. Ostatní linky a spoje sem zajíždí, nutné je ale počítat s tím, 
že pojedou v mírně odlišných časech.
Uzavírka a úprava křižovatky u Malobratřic je naplánována 
od 11. března do 25. května. Výlukové jízdní řády ke stažení 
na webových stránkách obce. Jan Holub

Vážení občané, představujeme pLÁnovAcÍ kALenDÁř, 
který Vám poslouží k lepší orientaci vývozu nádob v souvis-
losti se zavedením nového systému pro svoz odpadu. Platí 
od 1. dubna 2019 pro Kněžmost i jeho místní části. Nádoby 
přistavujte den předem.
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kARnevAL ve ii.A

Poslední únorový týden se vydali žáci II. A do pohádky. Děti 
soutěžily v pohádkovém kvízu, luštily křížovky, skládaly puzzle 
a třída byla plná plyšových pohádkových postav a oblíbených 
knih. Při hodině hudební výchovy si děti zazpívaly pohádko-
vé písničky a o výtvarné výchově si vyrobily pestré masky 
na obličej. Pohádkové dny byly zakončeny veselým karneva-
lem, který se konal v budově sokolovny. Děti přišly na karneval 
v krásných kostýmech a užily si soutěží, tance i her.

Mgr. Aneta Šoltysová, třídní učitelka II.A

Akce 
ZÁkLADnÍ škoLy  

vÁnoce ve ii.b

Poslední školní den před Vánocemi prožily děti 
z II.B krásné dopoledne. Ráno si zazpívaly pod 
stromečkem koledy společně s ostatními dětmi ze 
školy. Ve sváteční náladě se věnovaly vánočním 
zvykům a tradicím a některé z nich si vyzkouše-
ly. V jablíčku všechny děti našly hvězdičku. Potom 
si každý pustil lodičku ze skořápky a lodičky se 

k naší radosti držely pohromadě. K svačině jsme 
si uvařili čaj s medem a navzájem ochutnali cuk-
roví. Za chvilku zazvonil zvoneček a všechny děti 
se seběhly k rozsvícenému stromečku. Každý si 
našel své dárečky a nadšeně si je rozbalil. Všichni 
jsme si popřáli krásné vánoční svátky, páteční do-
poledne bylo štědré, šťastné a veselé.

Mgr. Tereza Černá, třídní učitelka II.B
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okResnÍ koLo 
v přehAZovAné 
2019
Děvčata a chlapci z 5. ročníku naší školy opět domi-
novali na turnaji v přehazované, kde v konkurenci 
přihlášených deseti základních škol podlehli pouze 
jedinému soupeři ve skupině a posléze i ve finále 
a to skvělému týmu z Benátek nad Jizerou. V zá-
kladní skupině náš tým nedal mnoho šancí soupe-
řům až na již zmíněného budoucího vítěze turnaje.
ZŠ Kněžmost : 7. ZŠ Mladá Boleslav – 25:17

ZŠ Kněžmost : ZŠ Mnichovo Hradiště – 25:11
ZŠ Kněžmost : ZŠ Dolní Bousov – 25:9
ZŠ Kněžmost : ZŠ Benátky nad Jizerou – 13:25

Všichni hráči spolupracovali jako tým a fungova-
li na výbornou. Kdo zrovna nehrál a seděl na la-
vičce, povzbuzoval hlasitým pokřikem či vuvuze-
lou. Celý tým předvedl výborný sportovní výkon 
a čestně a hrdě hájil barvy Kněžmosta. Bohužel 
ve finále vždy proti nám stojí převaha aktivních 
hráčů volejbalu a to je již nad naše síly. 
Našimi hráči byli: Bystřinec Václav, Bednár Adam, 
Picková Lucie, Hybner Josef, Zikmund Martin, Zi-
mová Martina, Čáp Adam, Mucska Martin, Niko-
dém Ondřej, Rychtr Ondřej, Svoboda Tomáš, Stej-
skal Jindřich a Pavlíčková Eliška
Navázali jsme tak na předešlý rok, kde jsme skon-
čili také na krásném 2. místě. Děkujeme za krásný 
týmový výkon a druhé místo, které jsme si přivezli 
do Kněžmosta.

Mgr. Zdeněk Chlup

kARnevAL
Ve středu 27. února uspořádali naši páťáci pro své 
mladší spolužáky již tradiční karneval, na orga-
nizaci se podílely obě páté třídy. Mezi maskami 
se i letos daly najít krásné a nápadité kostýmy. 
Účastníci karnevalového rejdění si mohli zasoutě-

ZiMnÍ MěsÍce v i.A

První pololetí je za námi, to to uteklo! Prvňáčkové dostali své 
úplně první vysvědčení. To bylo radosti. Tuto výjimečnou udá-
lost jsme museli náležitě oslavit. 

Předposlední únorový den do naší třídy zavítali princezny, kov-
bojové, víly, námořníci a další pohádkové bytosti. Čekal nás 
totiž karnevalový rej. Celé dopoledne jsme tančili, soutěžili 
a užívali si legraci. Tímto bychom chtěli poděkovat dětem z 5. 
ročníku za tento povedený den. 

Mgr. Michaela Volfová, třídní učitelka I.A

iii.b
Třída III.B toho zatím v novém roce zvládla opravdu hodně. 
Ve třídě se třeťáci poctivě učí vyjmenovaná slova, bojují s ná-
sobilkou a počítáním do 1000 a objevují další spoustu nových 
informací. Kromě učení ale zvládáme celou řadu dalších akti-
vit. I tímto rokem nás provázejí věrní přátelé Šmoulové a spo-
lečně bojujeme se zlým čarodějem Gargamelem. Přestávky 
trávíme hraním společenských her a ve volných chvílích se 
věnujeme tmelení kolektivu. V únoru jsme začali znovu jez-
dit na plavání do Mladé Boleslavi. Také nás navštívili hasiči 
z Mnichova Hradiště s preventivním programem Hasík, který 
se nám moc líbil. Do konce školního roku máme před sebou 
ještě spoustu práce i zážitků! 

Mgr. Kristýna Kofránková, třídní učitelka III.B
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žit v různých aktivitách, jako byl třeba slalom s va-
jíčkem na lžíci, střelba na bránu, kuželky a další. 
Za každý splněný úkol obdrželi sladkou odměnu. 
Děti se také naučily populární ptačí tanec a maca-
renu, nechyběla ani soutěž s balonky. 

Mgr. Tereza Jindrová

pRojekt „Děti 
DěteM“ Aneb 
co je nového 
U kAMARÁDŮ 
nA bALi
Znovu po roce navštívila naši školu paní Šárka 
Hloušková, která žije převážnou část v roce na Bali 
ve vesničce Seraye, kde vede i výtvarný kroužek 
pro místní děti. Pro děti z 1. - 4. ročníku si připravila 
zajímavé povídání o životě na Bali a samozřejmě 
také o místních dětech.
Dobrovolný příspěvek, který byl vybrán od dětí, 
je určený balijským dětem a bude využit na výu-
ku angličtiny a na zakoupení výtvarných a dalších 
školních pomůcek. Naše děti poslaly svým kama-
rádům obrázky a ty starší zvládly i jednoduchý po-
zdrav v angličtině.
Přednáška byla velmi poučná a děti moc bavila.

poZnÁvÁMe UMěnÍ
V sobotu 19. ledna 2019 navštívilo 13 žáků 2. stupně výstavu 
Kathariny Grosse Zázračný obraz v Národní galerii Praha. Pod 
vedením lektorky si nejdříve prohlédli výstavu a poté v rám-
ci workshopu vytvářeli jednoduché prostorové plastiky, které 
obarvovali za použití sprejů.

V úterý 25. února zavítala na hodinu výtvarné výchovy do VII. 
třídy paní Kaoru Ishida, aby žáky seznámila se základy japon-
ské kaligrafie, kterou si samozřejmě sami vyzkoušeli.

Obě akce byly velice zajímavé a dětem se moc líbily.

soUtěžÍMe
Začátkem února se žáci ze 4. – 9. ročníku zúčastnili školní-
ho kola mezinárodní Matematické soutěže Pangea a měli tak 
možnost změřit své znalosti se svými vrstevníky z celé Čes-
ké republiky. Během 45 minut řešili žáci 15 úloh zaměřených 
na logické myšlení, prostorovou představivost a na využití zís-
kaných matematických dovedností. V dubnu se dozvíme, zda 
se někomu podařilo nominovat na finálové klání v Praze.

Mgr. Květa Havlíková
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kám SRPŠ, zástupcům z řad rodičů, kteří neváhají 
a jsou ochotni ve svém volném čase pomoci. Bez 
všech těchto lidí by se ples nikdy nemohl usku-
tečnit. Věříme, že se nám i do budoucna podaří 
nadále plesy pořádat.

Šárka Svobodová

Akce MAteřské 
škoLky 

RAjČÁtkový 
eXpeRiMent
Začíná jaro a téměř každý zahrádkář už si chystá 
semínka a sazeničky. Pěstitelský pokus červeňáč-
ků z mateřinky však začal už 2. září, hned na za-
čátku školního roku. Když jsme se po prázdninách 
poprvé vydali na školní zahradu, čekalo nás pře-
kvapení. Natálka přiběhla a volala: „Paní učitelko, 
paní učitelko, na pískovišti nám něco roste, vypadá 
to jako rajče!“.  A opravdu, bylo to jako v pohádce : 
...kde se vzalo - tu se vzalo...  Malá sazenička raj-
čátka. Co teď s ním? Dětské botičky by mu za chvíli 
daly pěkně na frak a také brzy dorazí podzim i se 
svými plískanicemi. Dali jsme ho tedy do kbelíč-
ku a přenesli do školky. Paní školnice připravila 
květináč s hlínou a hned se rajčátku dařilo lépe. 
Sazeničce jsme nachystali místo na okně, pěkně 
na sluníčku a čekali jsme, co se bude dít. A děly 
se věci. Při každé svačině zněla otázka: „A jakpak 
se má dnes naše rajčátko? Nemá žízeň?“ Hned 
se pěkně zalilo, zkontrolovalo se, jestli je všechno 
v pořádku a děti postupem času pozorovaly, jak 
roste a jak začíná kvést. Žádní škůdci, ani žádné 
plísně se neukázaly, ale bohužel ani žádné včel-
ky, kdo nám květy opylí? Na řadu přišel štěteček, 
který pošimral každý kvítek - uvidíme, co se stane. 
K údivu všech malých zahradníků se po čase mís-
to kvítků objevilo několik malých zelených rajčá-
tek, která na okně postupně červenala. A když se 

pLes sRpš
V sobotu 2. 3. 2019 pořádalo SRPŠ při ZŠ v Kněžmostě svůj 
již 12. ples. Tak jako každým rokem se ples připravuje něko-
lik měsíců dopředu – oslovení sponzorů, organizace, zajištění 
programu, příprava sálu apod. I letos se nám podařilo získat 
spoustu zajímavých cen do tomboly a tři taneční vystoupení, 
které náš ples příjemně zpestřily. 

Ples zahájili svým tanečním vystoupením žáci 7. a 8. ročníku 
naší školy, kteří si sami tanec nacvičili a sklidili velký úspěch. 
Dalším hostem večera byla taneční skupina United Rhythm 
Dancers z Mladé Boleslavi. Svým vystoupením tanečníci pří-
jemně zpestřili atmosféru na sále. Před půlnocí si pak přišli 
na své především pánové. Tanečnice Lucie a Nikola předvedly 
úchvatný Pole dance. 
Letošní ples se opravdu vydařil, celým večerem nás provázela 
kapela Continental Band z Liberce. 
Výtěžek z letošního plesu bude použit na zakoupení nové ke-
ramické pece do naší základní školy. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří podporují 
ples svými věcnými i finančními dary, všem, kteří podporují 
naší školu tím, že na ples chodí. Velký dík patří členům a člen-
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přiblížily Vánoce, mohl každý červeňásek ochutnat 
kousek vlastnoručně vypěstovaného rajčátka, kte-
ré se podařilo zachránit z pískoviště. Už se těšíme 
na jaro, co nám naše čarodějka příroda  připraví 
za další zahradnické překvapení!

Radka Pelantová, červená třída

soUtěž DoMestos
Na podzim jsme se s dětmi zapojili do 5. ročníku 
soutěže Domestos. V průběhu několika měsíců 
jsme plnili zajímavé úkoly zaměřené na boj s bak-
teriemi. 

Do soutěže se zapojili také rodiče, kteří hlasova-
li pro naší mateřskou školu a přispívali účtenkami 
nákupu produktů Domestos. Mezi hlavními výhra-
mi byla finanční hotovost na vybavení umyváren 
a toalet, kterou bychom v červené a žluté třídě nut-
ně potřebovali. Tuto pěknou cenu se nám nepoda-
řilo vyhrát, ale máme radost i za poukaz na 7 000,- 
Kč na nákup zboží Domestos. V dalším ročníku 
soutěže zkusíme štěstí zas. 

hURÁ nA Lyže!
Ve dnech 28. 1. – 1. 2. 2019 se děti z mateřské ško-
ly v Kněžmost účastnily již poněkolikáté lyžařské-
ho kurzu s agenturou Sport Kids. Sněhové pod-

mínky byly letos vynikající a ideální počasí vydrželo po celou 
dobu pobytu. Ubytovaní jsme byli v penzionu u Hrocha v Hor-
ním Maxově. Vždy dopoledne jsme lyžovali pod vedením zku-
šených instruktorů agentury na sjezdovce U pily a odpoledne 
jsme si užívali sněhu na blízkém kopci u penzionu. Do přípravy 
dalšího programu se zapojili i rodiče, kteří s námi jeli. A byla to 
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zábava. Ve sněhovém iglú jsme si připadali jako na Antarkti-
dě, závodů koňských spřežení se účastnili všichni a pěkně se 
zapotili, noční stezka prověřila odvahu dětí, dětské společen-
ské hry s tatínky byly obzvlášť oblíbené. Den ode dne se děti 
v lyžování zlepšovaly a v pátek na závodech zvládla většina 
i slalom. Domů si děti odvážely nejenom zasloužené medaile, 
ale i spokojený pocit z týdne plného společných zážitků. 

Květa Kobrlová, žlutá třída, vedoucí učitelka MŠ

vážení občané, nedopatřením jsme v zimním Zpravodaji 
2018 nepublikovali níže uvedený článek, autorce se tímto 
omlouváme a těšíme se na další příspěvky. 

za redakční komisi Stanislava Drdolová 

poDZiM ve škoLce
V září jsme přivítali nové děti. Některé nastoupily do hlavní bu-
dovy, kde jsou dvě třídy po 28 dětech. A do pavilonu, kde je 
jedna třída také s 28 dětmi. Se všemi zaměstnanci se snaží-
me, aby byly děti ve školce maximálně šťastné a spokojené. 
Vytváříme podmínky pro komplexní rozvoj dítěte, snažíme se 
podporovat a rozvíjet kladný vztah k pohybu, ke zdravému ži-
votnímu stylu, ke svému prostředí a k přírodě. Děti vedeme 
k osvojení dovedností a poznatků v oblasti zdraví, bezpečí 
a osobní pohody.
A proto i na podzim máme ve školce nabitý program. 
Hned na začátku září jsme za pěkného počasí vyrazili s nej-
staršími a prostředními dětmi k Suhrovickým rybníkům. S nej-
mladší věkovou skupinou jsme zdárně došli téměř pod Hrádek. 
Byl to jejich první výlet s batůžky a svačinou. 
V září a v říjnu probíhal plavecký výcvik v Jičíně. Do výcviku 
bylo přihlášeno 25 dětí. Mohu říct, že děti z bazénu odjížděly 
vždy hladové, unavené, a hlavně velmi spokojené. Vyzkouše-
ly si plavání ve velkém bazénu, skákání z prkna do hloubky, 
plavání v divoké řece a jízdu na tobogánu. To vše probíhalo 
ve spolupráci s rodiči a pod dozorem skvělých instruktorek Ivy 
a Martiny.

Začátkem října se v místní knihovně konala akce 
„Týden knihoven“. Proto jsme byli pozváni Ivou 
a Ladou do knihovny, kde děti čekalo překvapení 
ve formě čtené pohádky s názvem Z deníku kočič-
ky Ťapičky. S moc pěknou knihou děti pracovaly už 
v knihovně, ale jak tento napínavý příběh o malé 
kočičce dopadl, to si děti vyslechly až ve školce 
na postýlkách, kdy ho přišly Iva s Ladou dočíst. 
V polovině října jsme s chutí navštívili čokoládov-
nu v Šestajovicích u Prahy. Zde si děti vyrobily 
výbornou belgickou čokoládu, kterou zdobily ka-
ramelem, jahodami, banánem a bílou čokoládou. 
Samozřejmě proběhla i oblíbená ochutnávka. 
Vyrobenou a zabalenou čokoládu si pyšně vezly 
domů. 
V říjnu za dětmi do mateřské školy přišel myslivec 
Petr Maleček. Měl s sebou na besedu dravce Te-
rezku a loveckého psa Emu. Děti se vždy na Petra 
těší a z přednášky si odnáší nejen nové a zajíma-
vé informace, ale mohou si Terezku i Emu z blízka 
prohlédnout a pohladit. Jen musím zmínit, že nám 
špatné počasí překazilo naplánovanou vycházku 
s Petrem do lesa. Naštěstí nám počasí přálo další 
týden, proto jsme nelenili a v hojném počtu vyrazili. 
Nemohu opomenout podzimní fotografování v MŠ, 
které měla pod taktovkou fotografka Iva Masopus-
tová. Dala rodičům na výběr ze čtyř variant. Děti 
s Ivou výborně spolupracovaly, a tak se těším 
na výsledek. 
V pátek 26. 10. se v celé mateřské škole proháněla 
strašidla. Téma znělo „Strašidelná slavnost“. Krás-
né kostýmy měly všechny děti. Proběhla módní 
přehlídka, diskotéka, vystrašení kuchařek a stra-
šidelné dobroty. 
K podzimu patří pouštění draka a tvoření z přírod-
nin. I toto si děti vyzkoušely a vytvořily spoustu 
krásných a originálních výrobků. 

Vlaďka Bejrová, zelená třída

ZÁkLADnÍ škoLA 
kněžMost 
přijMe:
od 1. 7. 2019 školníka

od 1. 8. 2019 na plný pracovní poměr dvě uklí-
zečky 

od 26. 8. 2019 učitele/učitelku 1. stupně 

strukturovaný životopis zasílejte na adresu: 
reditelka@zsknezmost.cz 
bližší informace na tel.: 326 784 166
                                      739 028 084
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Opět se připojujeme 
k celostátní propa-
gační kampani, kterou 
každoročně vyhlašu-
je Svaz knihovníků 
a informačních pra-
covníků. Cílem je pře-
devším podpora čte-
nářské gramotnosti, 

osvěta knihy, ocenění těch, kteří služeb knihoven 
nejvíce využívají.
► V rámci projektu pro naše dětské čtenáře, budou 

v průběhu měsíce března vyhlášeni ti, kterým se 
podařilo vystoupit na vrchol kvízové pyramidy. 
Ostatní mohou pokračovat ve čtenářské cestě.

► Krásný příběh o medvědí rodině z knihy příběhy 
z Medvědína, kterou napsala jana pacnero-
vá, jsme představili u našich nejmladších v ma-
teřské školce. Karnevalová nálada už pomalu 
vřela ve všech třídách, a tak …můžeme vyrazit…

Kdo chce dneska na karneval,
může s námi vyrazit.
Nikoho by nerozhněval,
ale musí masku mít.

Medvíďata už se těší,
jaká bude zábava. 
Kdo bude mít masku lepší,
první cenu vyhrává.

► Tematické návštěvy tříd základní školy jsou v pl-
ném proudu, děti se seznamují s novými kniha-
mi, vyzkouší si práci ve skupinách a do příběhů 
se podívají tak trochu jinak.

pokRAČUjÍcÍ pRoGRAM 
kvck
Na všechny akce se můžete hlásit v knihovně nebo na tel. 
326 784 244. Pravidelné akce pro čtenáře – čtenářské projekty 
na https://www.knezmost.cz/cs/knihovna/aktualne/.

ČtvRtek

4. 4. Mgr. jana Dumková představí knihu 

17:00 – „Mnichovo hRADiště v pAMě-
tech RoDiny toUšovy“ jedinečné vzpo-
mínky tří generací jedné rodiny s promítáním 
fotografií, AgroVation, Nádražní 114, Kněžmost

neDěLe
7. 4. hUDebnÍ pořAD pro nejmenší 

s Dagmar Čemusovou

15:00 – „o ptAČÍM ZpěvU“ AgroVation, Ná-
dražní 114, Kněžmost

ČtvRtek
11. 4. tRAbAnteM tAM A ZAse ZpÁtky 

Dokumentární/Road movie 

19:00 – NÁVŠTĚVA KINA V MH (nutné se na-
hlásit v knihovně)

střeDA 17. 4. odpoledne s Andersenem aneb po-
hádkové čtení s dílničkou

ponDěLÍ

29. 4.
Český RÁj z cyklu Listování, hrají: 
Alan Novotný, Pavel Oubram, Tomáš 
Drápela

18:00 – AgroVation, Nádražní 114, Kněžmost. 
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré 
sauně za městem. Potí svoje těla i duše.

neDěLe
19. 5. pLetené pohÁDky 

15:00 – loutkový soubor ČMUKAŘI / AgroVati-
on, Nádražní 114, Kněžmost 

břeZen, DUben, květen – MALé výLety po okoLÍ 
(senior klub)

sobotA 1. 6. veLký výLet – místo bude upřesněno

knižnÍ novinky
pohřbení: kendra, elliot
Je tomu už osmnáct let, co se z lesa vynořil Chris Jacobs, ze škol-
ního autobusu plného dětí, které byly uneseny neznámo kam..
všechno, co potřebuješ ke štěstí: é.e. schmitt
Osm povídek, osm žen, osm příběhů o lásce. Od obyčejné 
prodavačky po nemilosrdnou miliardářku, od zhrzené třicátni-
ce po tajemnou princeznu s bosýma nohama..
Druhá naděje: petra, vernerová
Nezadaná žena vlastně není problém. Nezadaná žena s dí-
tětem už takový menší problém je. Ale když jsou ty ženy čtyři 
a dětí celkem šest – asi chápete, jak vypadá skutečný průšvih..
Modrooký chlapec: Danielle, steel 
Ginny Carterová byla vycházející hvězdou televizního zpravo-
dajství. S manželem, populárním moderátorem, a tříletým syn-
kem vedla spokojený život..
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příběh srdce: kathryn, taylor
Cara Connellyová se v létě vrací do hotelu rodičů v malém měs-
tečku v irském hrabství, aby pomohla s přípravami na svatbu 
svého bratra..
sestry: bernard, Minier
V květnu 1993 se začínající policista Martin Servaz účastní 
vyšetřování dvojnásobné vraždy. V lesích jsou nalezena těla 
dvou sester oděných v šatech..

nA sLovÍČko…
Do našeho nového knihovnického okénka „Na slovíčko“ 
jsem si pozvala mladého sportovce, sedmnáctiletého Ji-
řího Lehečku, kněžmostského rodáka. 

Na slovíčko: Naše obec se dostala do podvědomí na světové 
scéně sportu a to díky tenisovým úspěchům jednoho mladé-
ho, houževnatého sportovce, tím jsi Jirko ty. Samozřejmě, že 
tyto úspěchy nepřijdou ze dne na den. Jaká byla cesta k účasti 
na Davis Cupu a co tě čeká ve tvém sportovním růstu?
Jiří Lehečka: Cesta to byla dlouhá a určitě ne lehká. Je za tím 
ohromné množství natrénovaných hodin. Společně se svým 
týmem máme nějaké cíle do této sezony a krok po kroku se je 
snažíme realizovat.
Na slovíčko: Musím říci, že člověk cítí určitou hrdost, když slyší 
a vidí rodáka z Kněžmostu na tak prestižní soutěži. Jaké byly 
začátky na místních kurtech, kdo tě vedl k vytrvalosti?
Jiří Lehečka: Začátky byly s babičkou a dědečkem a taky 
mamkou a taťkou. Ten sport jsem si vybral sám, ze svého okolí 
na mě nebyl vyvíjen žádný tlak. Až postupem času, když při-
cházely výsledky, ve mně vyskočila myšlenka, že bych to mohl 
hrát závodně. A zalíbilo se mi to.
Na slovíčko: Jakou metu máš před sebou? Pro naše nejmladší 
čtenáře a zároveň žáky ještě jedna otázka. Jak se dá zvlád-
nout studium a příprava vrcholového sportovce?
Jiří Lehečka: Samozřejmě, že cíle mám nejvyšší. Co se týče 
studia, je to samozřejmě komplikované, studuji sportovní gym-
názium v Prostějově, kde také trénuji. Mám individuální plán, 
bez toho by to nešlo, když jsem často až měsíc v zahraničí. Je 
to těžké, ale nějak to zatím zvládám.
Na slovíčko: Jirko, když už rozhovor s knihovnou, tak nesmí 
chybět otázka, Jaká kniha tě doprovází na cestách? Máš oblí-
beného spisovatele, žánr?

Jiří Lehečka: Oblíbeného spisovatele a žánr pří-
mo nemám. Ale naposledy jsem četl autobiografii 
od Andrého Agassiho, OPEN.
Na slovíčko: Děkuji za příjemný rozhovor s knihov-
nickým okénkem Na slovíčko.cz , přeji Ti mnoho 
úspěchů sportovních i v životě samém.
V příštím knihovnickém okénku Na slovíč-
ko.cz, představím opět mladou sportovkyni 
z Kněžmosta, Kláru Pospíšilovou.

za KVCK Kněžmost Ivana Cenefelsová

novinky Z kULtURně 
vZDěLÁvAcÍho centRA 
A knihovny
informujeme čtenáře…………
► Na všechna představení, programy KVCK SI MŮ-

ŽETE VSTUPENKY ZAKOUPIT V KNIHOVNĚ
► V provozu jsou webové stránky knihovny    

https://www.knezmost.cz/cs/knihovna/aktualne/, 
kde najdete pořádané akce

► Knihy z meziknihovní výpůjční služby se pra-
videlně dovážejí každou středu a k vyzvednutí 
jsou následující čtvrtek

► Zveme občany na kLUbové poseZenÍ 
s hUDboU

Klubové posezení zahájíme v měsíci červnu 2019, 
jeho programem bude nabídnout našim spoluob-
čanům příjemný podvečer s živou hudbou.

viRtUÁLnÍ UniveRZitA 
třetÍho věkU

pRoMoce
Hned na začátku roku nás čekala nádherná událost, 
na niž jsme se moc a moc těšili. Další ze studentek 
VU3V dokončila studium a zúčastnila se promoce 
na Zemědělské univerzitě v Praze. Gratulujeme 
paní Evě Blažkové k promoci a přejeme mnoho sil 
do dalšího studia. Tento slavnostní akt je vždy velmi 
emotivní a všichni jsme si ho s Evou moc užili. 
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poZvÁnky 
nA senioRské Akce 
pRvnÍ MALý výLet  22. 3. 
DRUhý MALý výLet  27. 3.
třetÍ MALý výLet  24. 4.
beZpeČnost senioRŮ  10. 4.
veLký výLet  1. 6.

pAtchWoRkový kURZ 

V sobotu 23. 2. proběhl patchworkový kurz ve spolupráci KVCK 
a paní Brunhildy Horsch. Čtrnáct připravených a natěšených 
děvčat všech věkových kategorií se těšilo, co nového se naučí. 
Myslím, že mohu mluvit za všechny, byl to úžasně strávený 
den. Ráno jsme se občerstvily kávičkou a hurá do práce. Paní 
Horsh nám vyprávěla, proč a jak se k výrobě patchworkových 
dek dostala. Paní Horsch s přítelkyněmi v Německu deky šijí 
pro uprchlické tábory. Za rok ušijí asi 50 - 60 dek. Je to úžasná 
a smysluplná práce. Všechny deky jsou z čistě recyklovaných 
materiálů (bavlna). Naše lektorky nás nejprve provedly celým 
postupem výroby dek. Pak už nás rozdělily k různým činnos-
tem a začaly se dít věci. Postupně jsme si každá z nás ozkou-
šela všechny úseky tvorby deky. 
Po výtečném obědě, který pro nás také připravila paní Brunhi-
lda, jsme se znovu s chutí vrhly do práce. Celý den jsme pilně 
pracovaly, pod našima rukama vznikly čtyři nádherné deky. 
Všem nám bylo moc dobře a těším se, že se setkáme znovu. 
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Brunhildě a jejím 
přítelkyním za krásný den. Také děkujeme firmě AgroVation 
za propůjčení zasedací místnosti a Janě Klazarové za celo-
denní trpělivé překládání z němčiny do češtiny a naopak. Deky, 
které jsme ušily, jsou k vidění v knihovně, přijďte se podívat, 
rády se pochlubíme.

Český RÁj v Českých 
FiLMech A pohÁDkÁch 
Jednou z dalších velice povedených akcí naší knihovny byla 
přednáška pana Karla Hubače z mnichovohradišťského mu-

nové téMA stUDiA 
vU3v je „České 
Dějiny A jejich 
soUvisLosti“
Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich sou-
vislosti není náhodný. To proto, že české dějiny 
běžně chápeme jako „naše“, tedy české, Čechů. 
Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mno-
hačetných a proměňujících se souvislostech ná-
rodních, státních, kulturních, ale i geografických 
a klimatických. Bez zřetele k nim je nelze pocho-
pit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný 
třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti 
upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad 
základními problémy českého dějinného vývoje 
a nikoli jako jeho faktografický přehled.
V tomto semestru VU3V studuje 11 studentek. 
Jsme rády, že i tak malé konzultační středisko má 
tak velký počet studentek. 
Opět se setkáváme jednou za čtrnáct dnů v naší 
malé, ale útulné klubovně v knihovně. Pokud by 
měl kdokoliv ze seniorů zájem se přijít na lekci po-
dívat, je mezi námi vítán.

přeDÁvÁnÍ 
pAMětnÍch ListŮ 
vU3v
Předávání pamětních listů VU3V je pro nás již tra-
dicí. Ukončení studia v daném semestru se musí 
oslavit! A že je co slavit! V zimním semestru 2018 
jsme měli jedenáct úspěšných studentek. Z hledis-
ka tutorů musíme naše studentky velice pochválit, 
protože jejich znalosti jsou opravdu obdivuhodné.
Tentokráte jsme se sešly v cukrárně v Kněžmostě, 
zhodnotily úspěchy, poblahopřály jsme k úspěšné-
mu studiu, předaly diplomy a květinu. Vše završila 
dobrá káva a zákusek. Děkujeme paní Jirákové 
za příjemnou a vstřícnou obsluhu.
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zea. Velice pěkně připravený program plný krásných fotografií 
a videí, týkajících se českých filmů a pohádek, okomentovány 
srozumitelně připraveným textem. 
Dozvěděli jsme se například, kde se točily filmy s Tomášem 
Holým, pohádky jako Princ Bajaja, Princ a Večernice, Lotran-
do a Zubejda, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, ale také 
mnoho perliček z natáčení. Hodinka a půl povídání uběhla jako 
voda. Budeme se těšit na další setkání s panem Karlem Huba-
čem.

LoUtkové DivADeLnÍ 
přeDstAvenÍ pRo 
nejMenšÍ 
Rády bychom pozvaly naše nejmenší čtenáře a jejich rodiče 
na dětská divadelní představení. Představení se konají jednou 
měsíčně v neděli odpoledne. Bližší informace na plakátech 
v emailu a také v knihovně, kde si můžete zakoupit vstupenky 
v předprodeji. První pohádku máme již za sebou. Těší nás váš 
velký zájem, přišlo opravdu mnoho diváků. 
Pohádka Divadla Kozlík „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“ se dě-
tem líbila. Krásně provedené představení a nádherné loutky 
v kombinaci s klasickou pohádkou je přínosem pro rozvíjení 
dětské fantazie. Také časově je pohádka přizpůsobena nej-
menším divákům. Těší nás, že si rodiče s dětmi najdou čas 
a přijdou se na pohádku podívat. Do letních prázdnin nás ještě 
čekají tyto pohádky:

 7. 4. O PTAČÍM SNĚMU
 19. 5. PLETENÉ POHÁDKY
 23. 6. TŘI ÚKOLY PRO ČERTA
Dětští diváci registrovaní v klubu mají slevu 
na vstupném, jedinou podmínkou je registrace 
jednoho z rodičů v naší knihovně. 

DÍLniČky pRo 
nejMLADšÍ 
Každé první pondělí v měsíci, mohou maminky 
s nejmladšími dětmi navštívit naši knihovnickou 
dílničku pro nejmenší. Stříhání, lepení a kreslení 
za pomoci maminek je nejoblíbenější činností dě-
tiček. Všichni mrňouskové jsou moc šikovní a kre-
ativní. Další dílnička bude v pondělí 1. 4. od 10:00. 
Těšíme se na další vyrábění s vámi.

KVCK KNĚŽMOST ZVE 10. 4. od 10:00 v Agro-
Vation, Nádražní 114, Kněžmost

Hlavní cíle projektu:
► Snížení nehodovosti seniorů a rozšíření pově-

domí o této problematice.
► Seznámení se specifiky chování seniorů v pro-

vozu a doporučení opatření, jež přispějí ke zvý-
šení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. 

► Představení potenciálu moderních asistenčních 
systémů motorových vozidel.

► Připomenutí pravidel silničního provozu pro řidi-
če, cyklisty a chodce.

► Upozornění na zdravotní omezení vyplývající 
z věku účastníka silničního provozu. 

► Informování o vedlejších účincích léků a dalších 
rizikových faktorech. 

Po celé České republice se uskuteční 300 edukativ-
ních přednášek formou divadelních scének, spoje-
ných s odborným výkladem a audiovizuální prezen-
tací. Součástí těchto představení bude i hlasovací 
zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou 
moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což při-
spěje k lepšímu pochopení celé problematiky.
Projekt senior bez nehod je financován z fondu 
zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

za KVCK Lada Charvátová
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Každý čtvrtek před čtvrtou odpolední k místní sokolovně míří 
děti ve věku od 4 let, aby si užily hodinku v pohybu s kamarády 
ze Sokola. Hrají si zde hry, učí se různým dovednostem. Nyní 
třeba trénujeme skákání přes švihadlo, zatím přeskakujeme 
v obručích a jde nám to!! Také trénujeme jak hodit, chytit míč, 
zkoušíme driblování. Kotouly, válení sudů, výskoky na švéd-
skou bednu či cvičení na žebřinách zvládáme „levou zadní“.
Cvičíme i na kruzích, i ten nejmladší sokolíček z naší party už 
zvládne kotoul v kruzích, a to klobouk dolů!! Kdo z vás dospě-
láků by to dal?!
Prostě nám jdou prostné, zkoušíme rádi nové cviky a hry, rádi 
si i povídáme o tom, co nám dělá radost a kdo co prožil. Rádi 
u nás uvítáme i nové děti, které by chtěly patřit do té naší prima 
party.

za TJ Sokol Kněžmost, Hovorková Martina

božÍ hRob
V chrámech a kostelích se po dlouhá léta staví symbolické 
zpodobnění místa, kde byl pohřbený Ježíš Kristus. I Kněžmost 
má svůj Boží hrob, zřízený v malé místnůstce bezprostředně 
za hlavním vchodem vlevo. Když jsme připravovali instalaci 
betléma do jedné z nik pod kůrem našeho kostela, napadlo 
nás, že betlémská scéna by mohla mít svůj přirozený protějšek 
v Božím hrobě, umístěném do druhé niky.
Abychom se o původní kněžmostské instalaci dozvěděli víc, 
zapátrali jsme ve farní kronice. Našli jsme tři záznamy. Zápis 
z roku 1844 je sice krasopisný, jenže díky písmu, které jeho 
autor použil, také velmi špatně čitelný. Vyplývá z něj, že „paní 
Alžběta, manželka pana Václava (?) Mičoláše (?) čp. 47 z Kněž-
mosta“ podnítila zhotovení Božího hrobu vlevo za hlavním 
vchodem. V nově vymalované místnosti byl postavený oltář 
s Ježíšem na kříži. I když byla přítomnost ukřižovaného Krista 
v rozporu s prvotním záměrem Božího hrobu, k velikonočním 
modlitbám sloužil prostor v původním uspořádání přes třicet let. 

O provedených změnách svědčí následující zápis z roku 1875:
Místnost za hlavními dvéřmi v levo nazvana byla „Boží hrob“, 
ač tím nebyla v skutku proto, že „tělo Paně“ viselo na kříži. Dal 
jsem tehdy sejmouti dolu s kříže Pána Krista, ruce rozpjaté 
složiti k boku, a mrtvolu Páně uložiti v napodobněný hrob pod 
oltářem, znova šedou, skálovou barvou natřeným. Práci tu dle 
návodu mého provedl zdejší truhlář Ječný.

Třetí zápis v kronice z roku 1913 dokládá zřízení nového Bo-
žího hrobu:
O velkonocích dán byl do kostela nový Boží Hrob na místě sta-
rého nevkusného a sice umělecký v podobě skály s umělou 
sochou Kristovou. Zhotoven od Bedřicha Mudrocha v Praze II 
Riegrovo nám v ceně 300 K; zaplatil farář ze svého.

V tomhle tvaru se Boží hrob dochoval až do našich dnů. My 
bychom ho v jeho podobě z roku 1913 rádi zachovali, ale spo-
lu s panem farářem Pavlem Machem jsme došli k názoru, že 
po sto šesti letech bude třeba provést nezbytné opravy, a při té 
příležitosti by bylo dobré obměnit místo expozice i její scenérii, 
aby tenhle významný prvek našeho kostela získal na přitažli-
vosti.

informační středisko se připravu-
je na letní turistickou sezonu

► V nabídce bude nová Sběratelská karta KČT

► Štítek na hůl – obec Kněžmost 
(připravovaný návrh)

Webové stránky IS: 
https://www.knezmost.cz/cs/infor-
macni-stredisko/

tj sokoL 
kněžMost cviČenÍ 
přeDškoLÁkŮ
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Začátkem roku 2019 jsme se vrhli do práce. Opět tedy zača-
lo stěhování, úklid, měření, kreslení a modelování. 106 let se 
na stavu zařízení Božího hrobu zjevně podepsalo. Vlhký a ne-
větraný prostor byl příčinou hniloby dřeva, která je patrná ze-
jména na zadní straně největší, dolní části konstrukce. Celko-
vá stavba je však „na svůj věk“ poměrně zachovalá. Sestavu 
jsme rozložili na jednotlivé části, které jsme fotograficky zdo-
kumentovali a důkladně proměřili. Zbývalo navrhnout pozadí 
niky. Podle pokynů pana faráře by tam měla být krajina s pa-
horkem Golgotou, kde bylo popraviště se třemi kříži a v dáli 
možná město Jeruzalém.

Po návrhu pozadí jsme vytvořili model, který pana faráře na-
dchl. Přišel dokonce s myšlenkou římských vojáků, kteří bývají 
vypodobnění na obrazech starých mistrů, jak střeží hrob Ježí-
še Krista. Dva takové má pan farář v depozitáři a do nového 
Božího hrobu kněžmostského kostela je věnuje.

Když jsme si na fotografiích prohlíželi, jak vzni-
ká kovaná brána k betlému, uvědomili jsme si, 
že stejnou bránu budeme potřebovat i ke druhé 
nice. Říkali jsme si, že tam prostě musí být, nejen 
z bezpečnostních důvodů, ale především z es-
tetického hlediska. Představte si, že byste jako 
návštěvníci kostela odcházeli od oltářů směrem 
k hlavnímu vchodu, lemovanému vstupní mřížo-
vou branou a váš pohled by v prostoru pod kůrem 
okamžitě upoutala zřetelná asymetrie: jedna nika 
je uzavřená podobnou branou, druhá nikoli. Poz-
ději převládly v našich úvahách ryze praktické zá-
ležitosti. S určitostí můžeme totiž předpokládat, 
že materiál na výrobu další brány bude v příštích 
letech stále dražší. Proto jsme se rozhodli, že 
druhou bránu dáme zhotovit co nejdřív. Boží hrob 
zabezpečíme stejným způsobem jako betlém. 
Na mříž brány namontujeme desku, jejíž vnější 
část potáhneme látkou, tapetou nebo malbou 
s vhodným motivem. Na vnitřních stěnách brány 
bude pokračovat malovaná scéna niky. Tam také 
umístíme oba římské vojáky.

Takhle by měl nový Boží hrob vypadat.
za Spolek přátel kultury Kněžmost 

Zdeněk Zdobinský a David Vejražka

100. výRoČÍ České 
Měny
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí se tím-
to obrací na občany Kněžmostu a okolních obcí 
s prosbou o spolupráci v rámci přípravy na letošní 
výstavu, věnovanou 100. výročí české měny. Po-
kud máte doma nějaké dobové artefakty, listiny, 
fota, pohlednice, kovové a papírové peníze, apod., 
tj. věci z dob minulých na toto téma, můžete nám je 
nabídnout k ofocení, zkopírování, zapůjčit, přene-
chat, pomoci získat, dle dohody. Příspěvky, dota-
zy, atd. směřujte na tel. 728 837 866 nebo mailem, 
na adresu spolku srpko@seznam.cz. Těšíme se 
na vaše příspěvky, artefakty, které mohou obohatit 
tuto výstavu.

za spolek Honc Václav
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Ještě před tím, než jsme dali možnost využít fantazii dětí při 
tvorbě na dýních, proběhla v odpoledních hodinách 27. 10. 
2018 narychlo organizovaná věc - sázení lípy „stromu republi-
ky“ u příležitosti 100 let od založení republiky.
Netušili jsme, že na tuto příležitost přijde tolik lidí a nejenom 
místních. Moc nás to potěšilo a bylo vidět, že pořádat takové 
akce má význam.
Samozřejmě jsme podnikli několik dalších činností, ale mým 
cílem bylo uvést ty významnější pro náš sbor Suhrovice, Drh-
leny, Čížovka, ale v neposlední řadě i pro obec Kněžmost, kte-
rá nám pomohla, jak to bylo možné technicky i finančně.
Nebyla to jenom obec Kněžmost, která pomáhala při organi-
zování všeho, co jsme uspořádali, ale samotní členové sboru, 
finanční dárci, spousta dobrovolníků z řad kamarádů, přátel, 
kteří chtěli věnovat svůj čas těmto akcím.
Tak to byl rok 2018 z pohledu SDH Suhrovice a rád bych chtěl 
věřit, aby byl ten letošní rok 2019 pokud možno podobně 
úspěšný.

Ladislav Bartoň starosta SDH Suhrovice

MAsopUst 
v kněžMostě potřetÍ
Neděle 3. března se nesla ve znamení masopustního veselí. 
Počasí jsme si objednali pěkné, bylo celkem teplo, nefoukalo, 
ani nepršelo. Na náměstí se v 13:13 hodin sešlo několik desítek 
masek. Nechyběli medvědář s medvědem, velebný pán, žid, ci-

ohLéDnUtÍ 
ZA RokeM 2018   
sDh sUhRovice
Někdo si řekne, že každý rok začíná stejně, a to 
v období příznivého počasí, když se jedná o dob-
rovolné hasiče, ale rok 2018 byl u hasičů ze Suhro-
vic trochu jiný, plný plánů a odhodlání.
Aby celé plánování všech akcí, které se odehrávají 
ve venkovním prostředí, mělo úspěšný průběh, je 
potřeba mít příznivé podmínky, a to díky velmi tep-
lému počasí platilo u všeho, co jsme organizovali 
či provedli.
Jako u všech sborů, které spadají do 8. okrsku, byla 
na řadě hasičská soutěž v požárním sportu, která 
byla v Kněžmostě. O této soutěži se napsalo v mi-
nulých zpravodajích hodně, takže jenom doplním, 
že si velmi ceníme dosažených výsledků ve všech 
kategoriích a splnili jsme cíle, které jsme si dali.
Ale to hlavní nás teprve čekalo v posledním ví-
kendu měsíce července sportovní akcí Böllhoff 
Drhleny Cup 2018, zakončená hudební produkcí 
několika kapel.
Přípravy začaly hned z kraje roku a vyplatily se. 
Upřímně mohu říci, že účast na závodech byla 
překvapující na to, že jsme takovou akci organizo-
vali teprve po čtvrté.
Následné ohlasy z řad soutěžících, diváků, ale 
i dalších návštěvníků byly hodně pozitivní, což je 
pro nás známka dobře odvedené práce. Pro pří-
klad uvedu tým TJ Sokol Podlázky-Dalovice, který 
přijel do Drhlen zastoupen ve všech kategoriích 
v celkovém počtu 17 závodníků.
Po troše oddychu jsme v měsíci srpnu uspořádali 
pro místní občany a samozřejmě nejen pro ně, let-
ní zábavu na návsi v Suhrovicích.
Opět díky teplému počasí se zábava vydařila 
a splnila očekávaný záměr pobavit se, sejít se.
Léto uběhlo, a aby se nebavili jenom dospělí, tak 
na svátek Halloween byla v plánu akcička pro děti. 
Dlabaly dýně a jejich výtvory opět nezklamaly. 
Bylo se na co dívat a hlavně když se setmělo, tak 
to byl úžasný pohled.



spoLky

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 1 / 201918

kánky a další tradiční – i některé netradiční – převleky. Převzali 
jsme klíč od města od starosty, slíbili, že se budeme chovat sluš-
ně a vyrazili na masopustní obchůzku po Kněžmostě. Do kroku 
a do zpěvu nám zahrál harmonikář přivezený z Turnova. 
V předem dohodnutých domech jsme se zastavili, zatancova-
li s hospodářem a hospodyní, prodali kozu (v každém domě 
znovu), občerstvili jsme se a za zpěvu lidovek pokračovali 
ve vytyčené trase. Přidávali se k nám maskovaní i nemas-
kovaní příznivci, kteří společně s námi oslavili počátek půstu 
předcházející velikonočním svátkům. 
Užili jsme si spoustu legrace, pobavili se, pojedli a popili. Zá-
věrečná zastávka nás zavedla na dvůr hostince U Cerhů, kde 
jsme, symbolicky, slavnostně pohřbili basu za doprovodu pís-
ně „Zasviť mi ty slunko zlaté“. Potom jsme si mohli pochutnat 
na opečených jitrnicích nebo jelítkách a čepovaném pivu. Ob-
čerstvení pro nás připravil Vráťa Rejzek, kterému tímto děkuje-
me. Moc jsme si pochutnali. 
Podobné lidové akce, jako je masopustní obchůzka, k ves-
nici prostě patří, nesou s sebou příjemnou atmosféru a tuží 
sousedské vztahy. Děkujeme všem zúčastněným, ať už přišli 
s maskou či bez ní nebo se přidali k našemu průvodu cestou. 
Děkujeme všem majitelům navštívených domů a samozřejmě 
organizátorkám celého odpoledne – ryzím ženám z divadélka 
Človíček! 

Mgr. Kateřina Pospíšilová, Kněžmost

DvAnÁctý pLes je 
ZA nÁMi!
Sobota 2. března se nesla ve znamení plesu SRPŠ. Přípravy 
tomboly, výzdoba sálu, zajištění kapely i programu, to vše nám 
opět dalo dost práce a proto jsme s očekáváním vyhlíželi so-
botní večer. Liberecké hudební těleso The Continental Band 
nám svým výběrem písní poskytlo řadu příležitostí vyrazit 
na parket a zatančit si klasické tance i disko. V průběhu veče-
ra jsme měli možnost zhlédnout několik tanečních vystoupení. 
Jako první to byly dívky a jeden chlapec ze 7. třídy naší zá-
kladní školy, kteří secvičili v krátkém čase taneční sestavu 

úctyhodné délky 3,5 minuty. V půl 10 nás potěšili 
teenageři se street dance, kteří přijeli z Mladé Bo-
leslavi a před půlnocí jsme mohli obdivovat dvojici 
„hadích žen“. Tyto dívky předvedly pool dance – 
sestavy na tyči, při nichž často krkolomné pozice 
vyvolávaly úžas a nadšení publika. Všechny účin-
kující jsme odměnili potleskem. Program zpestřil 
i taneční mistr Lukáš Günzel, který si spolu s námi 
zopakoval taneční kroky waltzu a také si připra-
vil vtipnou soutěž s balonky. Půlnoční vylosování 
hlavních cen tomboly završilo celý program, ačko-
li hudba ještě do 1 po půlnoci pokračovala v pro-
dukci.
Ples se povedl, jak jsme slyšeli od řady jeho ná-
vštěvníků. Užili jsme si příjemný večer a také vy-
dělali nějakou tu korunu pro naši základní školu. 
V letošním školním roce tento výtěžek použijeme 
jako příspěvek na nákup nové keramické pece pro 
děti. Na závěr bych chtěla jménem výboru SRPŠ 
moc poděkovat všem organizátorům, účinkujícím 
i sponzorům! Bez vás by to nešlo!

DěkUjeMe 
sponZoRŮM pLesU!
AgroVation Kněžmost k. s., 
Agropodnik Kněžmost 
Alfa Facility, úklidová firma Mn. Hradiště 
Alena a Martin Huškovi
Andrea a Jarda Dutých
Cukrárna ESPRESSO HOUSE, Kněžmost 
Cukrárna U Pavoučka, Bakov n. J. 
Dana a Pepa Beranovi 
Dobiáš spol. s r. o. 
DINO Toys 
ELKO Hofmann 
EURONA Černý, pí. Holečková
Eva Vodičková 
Eva a Vítek Pospíšilovi
Farid Comercia s r. o., Kněžmost
FILIPA s r. o.
4IMPEX s.r.o
Fotovoltaika Koprník, p. Koštíř – finanční dar
GAPA-MB s r.o. 
Gema Instal s r. o. Turnov
HERNGROUP s r. o., Ing. Nikodem 
Chovatelské potřeby, pí. Dvořáková, Veselá 
Ing. Luboš Valehrach, daňový poradce
Iveta Palaštuková 
Jana Prokorátová
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Česko – niZoZeMsko 
s kněžMostskoU 
stopoU

Jiří Lehečka se v posledním lednovém týdnu tohoto roku při-
pravoval s Českou reprezentací na první kolo Davis cupu jako 
jediný junior v nominaci. Následně si ho trenér Navrátil vy-
bral i pro dvoudenní klání a v neděli dostal možnost ukázat, 
co v něm český tenis má. Po prohrané čtyřhře Jirka nastu-
poval proti nizozemské jedničce Robinu Haasemu, který byl 
51. na žebříčku a o 14 let starší. Jejich vzájemný zápas jsme 
měli možnost sledovat v televizi a já věřím, že ho sledoval celý 
Kněžmost. Jirka hrál fantasticky, poprvé s ním ztratil Haase 
podání a dokonce prohrál i druhý set. Jirkův tvrdý servis přes 
220km/h dělal soupeři opravdu problém. Bohužel se ve třetí 
sadě ukázala soupeřova zkušenost a nakonec postoupilo Ni-
zozemsko. Ovšem Jirka ukázal, že v Česku máme talenty. Stal 
se nejmladším českým reprezentantem v historii, kde předstihl 
Tomáše Berdycha. Já doufám, že jsme Jirku v reprezentaci 
neviděli naposledy.

Jan Hofmann, Kněžmost

Jezdecký oddíl Kněžmost 
Jezdecký oddíl Sobotka, Mgr. Brixí 
K-vet, MVDr. Rysová
Kačka Bubeníková – finanční dar 
Kadeřnictví Klára, Turnov 
Kautex Textron Bohemia, spol. s r. o. 
Korunní, p. Eysselt 
Kosmetika M. Straková Mn. Hradiště 
Kosmetika, manikúra, pedikúra L. Wiedemanová 
Kovovýroba Pokorný, Býčina – finanční dar 
Květa Havlíková
Lenka a Jiří Hybnerovi 
Libor a Michaela Kastnerovi
LIPRACO s r. o., p. Jancák 
Lucie Brothánková, cvičitelka jógy
Lucka Kobrlová
Manželé Šenkýřovi 
Martina Nikodemová
Masérské studio Iveta 
Michaela Řeháková
Pavla Janků
Pedikúra Lenka Mikešová
Pedikúra Martina Šindlerová
Pedikúra Ladislava Šubrtová
pí. Brzobohatá 
pí. Charvátová
pí. Nedvědová
pí. Součková
Pivovar Rohozec
Pohostinství U Kavalírů, Suhrovice
Pokrývačské práce, p. Michal Volf – finanční dar 
Profesionální vizážistka a image maker Naďa 
Krucká 
Průmyslové zboží, p. Kobrle, Kněžmost
Radka Maděrová 
Radka a Václav Pelantovi 
Restaurace a penzion Černá louže
Restaurace Na Vyhlídce, Mužský 
Stavby David Adamovský
Šárka a Vláďa Svobodovi – finanční dar
Škoda Auto a. s. 
TIPSPORT, p. Pavlíček – občerstvení hudba
Václav Bacovský, fotograf, lektor, trenér
Vlaďka Bejrová 
Výroba přírodní kosmetiky Eliška Josifová 
Zahradnictví AGarden Boseň

Mgr. Kateřina Pospíšilová, předseda SRPŠ
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23. 2. – tURnAj hořice 
stARšÍ žÁci – 3. MÍsto

Na turnaji se hrálo systémem dvou skupin, dále čtvrtfinále, se-
mifinále a boje o konečné umístění. Zúčastněné týmy: Skupina 
A - TJ Jiskra Hořice žlutá, TJ Sokol Jičíněves, TJ Dvůr Králové 
nad Labem, TJ Sokol Železnice, FK Dobrovice, Skupina B – 
TJ Jiskra Hořice bílá, FKM Javorka, SK Studenec, MFK Nové 
Město nad Metují, TJ Sokol Kněžmost – dále jen KNZS.

naše zápasy ve skupině
KNZS – FK Hořice bílá 1:1
KNZS – FKM Javorka 3:1
KNZS – SK Studenec 0:0
KNZS – MFK Nové Město nad Metují 2:1

Naše skóre ve skupině šest vstřelených a pouze tři inkaso-
vané branky a 1. místo ve skupině. Ve čtvrtfinále jsme nara-
zili na velmi silný tým ze Dvora Králové, po nerozhodnutém 
utkání 1:1 došlo i na penaltový rozstřel. V něm jsme proměnili 
všechny pokutové kopy a poměrem 3:2 postoupili do semifiná-
le. Zde jsme narazili na námi dobře známé a nevyzpytatelné 
Dobrovice. Soupeř bohužel dobře takticky čekal na naše chy-
by a po individuálních chybách brankářky jsme marně šahali 
po vítězství, i když jsme po celou dobu utkání byli herně lep-
ším týmem. Konečný výsledek 2:3 tak zněl v náš neprospěch. 
V posledním utkání o 3. místo naši hráči nastoupili v dobré 
náladě s tím, že zápas chtějí vyhrát. Zápas pro nás začal opět 
nepříznivě a to brzkým inkasováním branky. V průběhu zápa-
su jsme však diktovali tempo hry, soupeř nedokázal odolat na-
šemu tlaku a my třemi brankami zápas obrátili v náš prospěch.
Turnaj nám ukázal, že dlouhodobá práce s těmito hráči již přes 
6 let nám přináší ovoce, protože jsme s hráči okresního fotbalu 
dokázali velmi zdařile konkurovat týmům z krajských přeborů 
a to jak ze Středočeského, Libereckého tak i Královéhradec-
kého kraje. Pouze náš tým na tomto turnaji byl účastníkem 
okresu. Máme radost z hráčů, které jsme vychovali.
Hráli: Vostatková Klára, Svoboda Ondřej, Hušek Jan, Vokál 
Matěj, Sedláček Josef, Kryčfalušij Adam 

Chlup Zdeněk, Vodička Ladislav a Jiří Vokál

26. 1. – tURnAj skp 
MLADÁ boLesLAv 
- 2. MÍsto (hALA 
U kAUFLAnDU)

Na tomto turnaji se hrálo systémem každý s kaž-
dým. Zúčastněné týmy: SKP Mladá Boleslav, SK 
Mšeno, FC Spartak Rychnov nad Kněžnou, FC 
Nový Hradec, FC Sporting Mladá Boleslav, TJ So-
kol Kněžmost – dále jen KNZS -

KNZS – MŠENO – 4:0
KNZS – RYCHNOV - 1:0
KNZS – FC Nový Hradec – 2:2 (pozdější vítěz tur-
naje – tento zápas jsme dotahovali ze stavu 0:2)
KNZS – FC SPORTING – 0:0 (Nevydařený zápas)
Poslední zápas o 2 místo
SKP MB – KNZS - 1:0 na 1:2 (skvělý obrat v po-
sledních minutách zápasu) 

I v tomto turnaji se nám dařilo úspěšně čelit týmům 
z vyšší soutěže. Na turnaji jsme působili kompakt-
ně jako tým, dobře jsme spolupracovali, až na je-
den nevydařený zápas hodnotíme tento turnaj vel-
mi dobře. Chlapci v obou turnajích prokázali, že 
i přes nepříznivé průběhy zápasů jsou schopni se 
semknout jako tým a zápas otočit nebo zremizo-
vat. Za tuto jejich vlastnost jsme moc rádi.
Hráli: Hybner Jan, Svoboda Ondřej, Hubač Lukáš, 
Hušek Jan, Sedláček Josef, Vodička Filip, Vokál 
Matěj, Kryčfalušij Adam, Ponocný Petr

Chlup Zdeněk, Vodička Ladislav

přÁteLskÁ UtkÁnÍ 
DoRostU
Tréninky starších žáků a dorostu byly i přes zim-
ní přípravu spojené. Scházeli jsme se 3 x týdně. 
Soustředili jsme se především na kondiční přípra-
vu proloženou herními dovednostmi. Do zimní pří-
pravy jsme také zapojili 2 halové turnaje žáků a 3 
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přátelská utkání dorostu, ve kterých jsme zapoji-
li většinu žáků. Do jara jsme posílili tým dorostu 
o Honzu Hlavatého ze Sobotky, dále pracujeme 
na přestupu brankáře Libora Rudavského. 
Do dorosteneckého fotbalu se úspěšně zapojují 
starší žáci, kteří tuto soutěž budou hrát příští rok: 
Svoboda O., Vokál M., Hybner J., Hušek J., Vodič-
ka F.
Bohužel v průběhu zimní přípravy nás potkávají 
také nemilé situace a to především velký počet 
zraněných: Čáp V. nalomený palec DK, Haník M. 
– natažený stehenní sval, Hlavatý J. – problémy 
s tříslem, Rychtr Š. - natažené vazy v kotníku, Ra-
šín R. - ulomená kůstka u kotníku.
Přípravná utkání dorostu
3.2. – TJ Sokol Kněžmost : FK Dobrovice - 3:9 
(UMT Jičín)
24.2. – TJ Sokol Kněžmost : FK Dolní Bousov – 
10:4 (UMT Turnov)
10.3. – TJ Sokol Kněžmost : FC Sporting Mladá 
Boleslav (UMT Turnov)
Snad se nám podaří tým stabilizovat, zraněným 
doléčit jejich zdravotní potíže, zdárně dokončí-
me přestup brankáře a do jarních utkání se před 
domácím publikem představíme v plné sestavě. 
První příležitost budeme mít již v neděli 7. 4. 2019 
od 13:30 proti celku ze Sokola Březno.
Trenéři dorostu Chlup Zdeněk a Vodička Ladislav

ZiMnÍ soUstřeDěnÍ 
2019
V první polovině ledna jsme se vypravili na zimní 
fotbalové soustředění, kterého se zúčastnili hráči 
mladších a starších žáků a dorostu. Celkem jelo 
na soustředění 14 hráčů a 2 trenéři.
Soustředění jsme letos uspořádali v Podještědském 
sportovním areálu v Českém Dubu. Areál je dobře 
vybaven, k dispozici jsme měli světlené venkovní 
hřiště s povrchem z umělé trávy, menší hřiště pro 
hru 3 na 3 a fotbalovou klec pro hru 1 na 1. Ve vnitř-
ním vybavení byla posilovna, vířivka a stolní tenis.
Program soustředění byl složen z ranního tréninku 
venku, kdy byli hráči rozděleni na dvě části, jedna 
část běhala, druhá část hrála na menších hřištích. 
Po obědě a poledním klidu byl trénink zaměře-
ný na práci s balonem na velkém hřišti, který byl 
zakončený hrou 7+1 a den byl zakončen dvěma 
hodinami v posilovně. Po večeři jsme ještě trávili 
čas ve společenské místnosti turnajem ve stolním 
tenise a ve hře FIFA 19.
Vzhledem k tomu, že na soustředění byli hráči tří 
věkových kategorií, nemohli jsme uspořádat žád-
né přátelské utkání.

Chlup Zdeněk

pRoběhLA 
v kněžMostě 
střeDověkÁ 
koLoniZAce?
Když jsem na obecním úřadě prohlížel kolorovaný císařský vý-
tisk prvního stabilního katastru z roku 1842, zaujaly mne pásy 
úzkých, dlouhých polí - lesáci tyto pozemky nazývají „řemeno-
vé parcely“. Blok těchto polí se táhne v širokém pásu od jiho-
východu na severozápad. Začíná na severovýchodním cípu 
katastru, kde v roce 1842 sousedil katastr Kněžmosta s kata-
strem Boseň. Severozápadní hranici katastrů tvořila vysoká 
mez, která do sloučení JZD Kněžmost s JZD Boseň roku 1976 
dělila pozemky obou podniků. Od této meze se hranice katast-
ru lomila ostře k severovýchodu, překračovala silnici do Bosně 
a na severovýchodní  straně se opět ostře lomila k severo-
východu. Hranice katastru zároveň tvořila v tomto místě dvě 
strany zahrady posledního domu obce. Pokračovala na jiho-
východ až k sokolovně, kde až k samoobsluze kopírovala sil-
nici. Roh katastru tvořila vysoká mez, která pokračovala až 
k zahradě prvního domu na křižovatce státní silnice a ulice 
Za Sokolovnou. 

Od severozápadní stěny samoobsluhy se hranice katastrů lo-
mila na severovýchod podél současných zahrad domů v Bran-
žežské ulici k ulici K Cestkám. Výše uvedený blok polí pokra-
čoval podle severozápadní strany státní silnice až k parcele 
současného čp. 1 a odtud pokračoval až k dnešní Hřbitovní 
ulici, která je zbytek Lhotické cesty, na mapě chybně ozna-
čované jako Chotická. Zde pokračoval podél Hřbitovní ulice 
až na její křižovatku s Nádražní ulicí. Odtud pokračoval podél 
zástavby na její jihovýchodní straně až k Luční ulici, která ho 
ukončovala na severovýchodní straně. Na konci Luční ulice 
na ni navazovala polní cesta, která směřovala jihovýchodním 
směrem a tvořila zde jihovýchodní hranici bloku. Od jejího kon-
ce pokračovala hranice bloku stejným směrem až k nynější vo-
doteči od bývalé STS (dnes Kautex Bohemia). 

Vodoteč vznikla až po odvodnění pozemků na Kamencích 
a Pod Lhotickou cestou a v současné době odvádí i vodu 
z areálu Kautexu Bohemia. Začíná u silnice Kněžmost - Ko-
prník a ústí do současného koryta Kněžmostky. Po jihozápad-
ní straně této vodoteče jde cesta, která se na konci poslední 
dlouhé parcely stáčí na jihovýchod a končila křižovatkou s Cti-
měřskou cestou. Tvoří tak pokračování jihovýchodní hranice 
tohoto bloku. Pozemky v části bloku mezi silnicí Kněžmost - 
Koprník původně nebyly přerušeny ani lesíkem, který je za-
kreslen v místě současné vodoteče ani současnou vodotečí, 
ale procházely v jednom kuse od Luční ulice až po Ctiměřskou 
cestu. Dnes zůstala jen část od vodoteče ke Ctiměřské  cestě 
a je součástí honu Na náměrách. Od křižovatky zaniklé ces-
ty s Ctiměřskou cestou, která tvořila jihovýchodní roh tohoto 
bloku, pokračuje hranice tohoto bloku na západ podél Ctiměř-
ské cesty, překračuje současnou silnici Kněžmost - Koprník 
a pokračuje na západ. Zhruba v polovině vzdálenosti mezi 
silnicí Kněžmost - Koprník a křižovatkou U kamena, kde se 
Ctiměřská cesta křižuje s cestou, vedoucí po hrázi Býčinského 
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rybníka z Býčiny na Koprník se hranice bloku dlouhých par-
cel ostře stáčí podél obloukové meze nejdřív na severovýchod 
a od vrcholu oblouku na severozápad až západ a končí v lu-
kách u jižního břehu Býčinského rybníka. A odtud pokračuje 
hranice tohoto bloku téměř přímo k severovýchodu, kde končí 
u vysoké meze na hranici obou katastrů. A toto je zároveň se-
verovýchodní roh tohoto bloku dlouhých polí.

A nyní k současné silnici kněžmost - koprník
Když jsem si pozorně prohlédl silnici Kněžmost - Koprník, zjistil 
jsem, že silnice vede od křižovatky se silnicí Kněžmost - Bakov 
až po křižovatku s Ctiměřskou cestou po cca 50 metrů širokém 
pásu obecního pozemku. Její jihozápadní okraj až na pár výji-
mek sleduje její okraj. Zato podle jejího jihovýchodního okraje 
zůstal mezi vodotečí od Kautexu a křižovatkou s Ctiměřskou 
cestou mezi okrajem silnice a hranicí obecního pozemku po-
měrně široký pás půdy, který byl ještě v sedmdesátých letech 
zatravněn a osázen švestkami. V současné době je spojen 
s honem Náměra, který se orá až k silnici, stejně jako hon Vr-
cha. Pruhy obecních pozemků se táhly i podél ostatních cest, 
včetně státní silnice do Bosně.

A nyní něco o kvalitě půd na uvedeném bloku polí
Půdy uvedeného bloku zdaleka nedosahují kvality sprašových 
půd (žlutek) na Kaplansku, Pazderně, U Cihelny nebo sprašo-
vé plošiny Hamer. Půda na Kamencích a Pod Lhotickou ces-
tou vznikla v místě starého koryta Prajizery (třetihorní Jizery). 
Jsou plné říčních valounů i říčního písku, místy jsou i plochy 
jílovité a v minulosti byly i silně zamokřené. Jedná se o severo-
východní část uvedeného bloku mezi silnicí do Bosně a silnicí 
Kněžmost - Bakov. Na opačné straně silnice Kněžmost - Ba-
kov leží část zvaná Vrcha. Zde je kvalita lepší, není zde tolik 
kamení a půda je hlinitopísčitá až písčitohlinitá, podle poměru 
hlinitých a písčitých komponentů. Co se týče honu Náměra, 
současně oraná plocha je lehká, písčitá půda. Na dnes zasta-
věné části mezi vodotečí od Kautexu Bohemia a Luční ulicí se 
střídají plochy s lehčí, písčitou půdou s plochami s půdou jílo-
vitou a byla zde i poměrně velká plocha rašeliny. A tyto místy 
značně problematické půdy čekaly na nové hospodáře. Pů-
vodní obyvatelstvo je využívalo jako louky, pastviny nebo byly 
zarostlé lesem. Tím končím tento dlouhý úvod, který byl nutný 
pro orientaci v terénu.

vlastní kolonizace - a kdo ji potřeboval
V Kněžmostě nešlo o klasickou kolonizaci, kdy lokátor (zakla-
datel vsi) přišel do neobydlené krajiny, na „zelené louce“ vyty-
čil ves, rozměřil jednotlivé parcely budoucích polí a mohlo se 
začít s výstavbou vsi a přípravou půdy. V Kněžmostě máme 
ale doloženo již předkolonizační osídlení od 12. století, takže 
tento model nebyl použitelný. Původní rozptýlené obyvatelstvo 
se postupně usadilo během 13. století kolem čtvercového ná-
městí (dnes prostor Na Františku) a části současného náměs-
tí. Nejstarší sídla ze 12. století máme doloženo Na Pazderně, 
v místě současné nové zástavby. Objekty byly zachyceny 
po skrytí ornice v dolní části pole nad pokračováním Bran-
žežské ulice na křižovatku na Dolách. V  prostoru Kněžmosta 
máme zatím ze 13. století archeologicky doloženo 6 objektů, 
včetně jednoho opevněného ve Vilové ulici. 
Tak vznikla kolem knížecí a později královské celnice malá trž-
ní ves. Celnice vznikla na zemské stezce z Pšovska do Char-
vát jako opěrný bod knížecí moci v raných dobách českého 

státu. Když po polovině 13. století nastal prudký 
rozvoj těžby a zpracování nerostných surovin a zá-
roveň s rozvojem řemesel i vznik měst, následova-
ný rozvojem obchodu, najednou nestačilo původní  
zemědělské obyvatelstvo vyrobit dostatek potra-
vin pro prudce vzrůstající populaci. Krom změny 
polního hospodaření (původní divokou trávopolní 
soustavu nahradil ve 13. století trojhonný osevní 
postup - ozim, jař, úhor, který na rozdíl od trávo-
polní soustavy každoročně oral dvě třetiny orné 
půdy). Hektarové výnosy sice klesly, náročnější 
pšenici nahradilo žito, z osevního postupu zmizely 
náročnější plodiny jako proso, ale celkový výnos 
plodin byl díky každoročnímu obdělání dvou třetin 
orné půdy o dvě třetiny vyšší, než u původní trávo-
polní soustavy. A to stačilo k uživení narůstající po-
pulace. Bylo ale nutno rozšířit ornou půdu. Takže 
pokud to nestačil zajistit přírůstek původního ze-
mědělského obyvatelstva, bylo nutné zajistit další 
hospodáře. A proto byl i v Kněžmostě vítán každý, 
kdo uměl a byl ochotný hospodařit. Podle tehdy 
platného zákupního práva za určitý finanční obnos 
získal parcelu na postavení hospodářství a po-
třebnou výměru dosud ladem ležící půdy a mohl 
začít hospodařit. Mělo to ale jeden háček. Protože 
nejlepší sprašové půdy si rozebralo původní oby-
vatelstvo, na nově příchozí zbyly jen méně kvalitní 
půdy v uvedeném bloku polí.

A nyní - kdy toto rozšiřování kněžmosta začalo
První obyvatel, kterého známe jménem - Sěčec 
z Kněžmosta, který roku 1318 vyloupil s místními 
Beneši z Michalovic zdejší celnici a Beneš z Mi-
chalovic na něm v žalobě požaduje odškodné 
ve výši 10 hřiven stříbra bez lotu (cca 2,5 kg stříb-
ra), asi ves ještě rozšiřovat nepotřeboval. Výnosy 
ze sprašových polí na západ a sever od Kněžmo-
sta stačily obyvatele uživit a zbylo i na osazenstvo 
celnice a projíždějící obchodníky. Změna mohla 
nastat, když se v Kněžmostě před rokem 1360 
objevil Ješek Tupec z Kněžmosta. Ten už si mohl 
s sebou přivést několik nových osadníků, kteří byli 
schopni a ochotni obdělávat okolní panenskou 
půdu a rozšířit Kněžmost. 
Další zlom nastal před rokem 1380, kdy se v Kněž-
mostě objevil další šlechtic, Ctibor Valečovský 
z nedalekého Valečova, který se někdy psal 
z Kněžmosta. Ten zcela určitě také přispěl  k roz-
šíření Kněžmosta. Celnice sice po polovině 14. 
století pravděpodobně zanikla, poslední zpráva 
o ní je z roku 1337, kdy ji král převedl na Václa-
va z Vartenberka a další zprávy o ní již nejsou. 
Celnice sice zmizela, ale zemská stezka zůstala 
a obchodníků přibývalo. Takže nezbývalo, než se 
postarat o další hospodáře. takže kněžmost byl 
na začátku 15. století již tak veliký, že mohl být 
roku 1408 poprvé prohlášen městečkem. 
Další rozvoj pokračoval minimálně do roku 1420, 
kdy vypukly husitské války. Zde byla jejich první 
akcí vypálení cisterckého Kláštera Hradiště 30. 
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dubna 1420. Stalo se to, když Jan Žižka vedl vý-
chodočeské Orebity na pomoc Praze. A účinnou 
pomoc získal od bratří Bartoše a Bernata z Vale-
čova, kteří byli od začátku husitského hnutí jeho 
hejtmani. Tím bylo pomoženo i jim, neboť do této 
doby platili klášteru dvě kopy grošů českých roční-
ho úroku (daní). Co se týče Ješka Tupce z Kněž-
mosta, ten se již v letech 1391 -1395 psal jako 
Ješek z Jiřic, jinak z Kněžmosta. Takže je dost 
pravděpodobné, že z Kněžmosta odešel ještě 
před koncem 14. století a ne až roku 1420, jak píší 
někteří autoři. Takže Kněžmost mohl již od kon-
ce 14. století patřit celý Valečovským z Valečova. 
Bohužel nevíme, jak velký byl Kněžmost v květnu 
1468, když jej vypálili křižáci z Lužice, kteří táhli 
na Prahu. Sice je již 4. června 1468 porazil v bitvě 
u Turnova za účinné pomoci místní domobrany ve-
litel zemské hotovosti Kruhlata z Michalovic, ale to 
už je jiná kapitola.

Literatura: 
Dr. Josef Vítězslav Šimák - Dějinné paměti okre-

su Mnichovohradišťského, Mnichovo Hradiště 
1917

První stabilní katastr Kněžmosta - císařský koloro-
vaný výtisk 1842 - kopie

Dr. Tomáš Klír, katedra archeologie, Univerzita 
Karlova Praha - odborný konzultant
Ing. Theodor Honický, spolupracovník Muzea 

a galerie v České Lípě

sběR 
nebeZpeČných 
sLožek 
koMUnÁLnÍho 
oDpADU
Vážení občané, obec Kněžmost ve spolupráci se 
Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořá-
dá sběr nebezpečných složek komunálního odpa-
du, který se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019.
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. 
pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle 
časového rozpisu na předem označeném stano-
višti. Odpady budou přebírány kvalifikovaným pra-
covníkem komunálních služeb.
POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavře-
ných obalech a objemu a množství odpovídající 
provozu běžné domácnosti.
Další informace poskytne Obecní úřad Kněžmost 
nebo pracovníci Severočeských komunálních slu-
žeb s.r.o. na tel. č. 483 312 403. 

Zajímáte se o zemědělství, zemědělskou techniku 
nebo vás zajímá co a jak zde v okolí pěstujeme? 

Každou poslední středu v měsíci od 17. 00 hodin 
tj. 24. dubna 2019 a mimořádně v úterý 28. května 2019 
nabízíme zájemcům setkání s jednatelem zemědělské 

společnosti AgroVation Kněžmost k.s na adrese 
Nádražní 114, Kněžmost.

v případě zájmu nás kontaktujte: 
j.klazarova@agrovation.com 

Tel. +420 739 589 565 /  Jana Klazarová, 
AgroVation Kněžmost k.s., Nádražní 114, Kněžmost 

pRoDej sLepiČek
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu te-
tra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green 
shell – typu Araukana. 
Stáří 14 – 19 týdnů, cena 159 – 209 Kč/ks.  
prodej: 14. 4., 19. 5. a 16. 6. 2019   
kněžmost – u parkoviště tenisových kurtů – 16.40 hod.
výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz
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Dne 15. září 2018 se narodil Jan Flodrman, Kněžmost. 
Do života přejeme pevné zdraví a vše nejlepší.

poDěkovÁnÍ
Moje studium na VU3V, kde jsem se dozvěděla mnoho 
nového v oblasti oděvnictví, cestování, geometrie a ge-
nealogie, bylo ukončeno 18. 1. 2019 slavnostní promocí 
studentů VU3V na Zemědělské univerzitě v Praze. Chtěla 
bych touto cestou, a nemluvím jenom za sebe, poděko-
vat paní Ivě Cenefelsové a paní Ladě Charvátové za to, 
že mě dovezly do Prahy s mými nejbližšími, ale i za chuť 
a energii připravovat pro nás v našem seniorském klubu 
řadu aktivit zaměřených na studium, poznávání, pohyb.
Takže Vám, děvčata, všichni přejeme hodně sil při přípra-
vě a vymýšlení dalších akcí.

Eva Blažková, Kněžmost

pochvALA
Chválím kolektiv kuchařek s paní vedoucí školní kuchyně 
za velmi chutné obědy včetně zákusků. Mňam – Mňam, 
to je dobrota! s poděkováním Jiří Jaroš, Kněžmost

poDěkovÁnÍ
Je to až neuvěřitelných 34 let, kdy v dubnu roku 1985 
na místní úřad nastoupila paní Hana Prokorátová.  S ta-
kovým druhem stálosti nebo věrnosti se dnes příliš často 
nesetkáme - není to, jak se říká „in“. Ve své práci referent-
ky evidence obyvatel, při zajišťování občanských záleži-
tostí jako jsou vítání občánků nebo životní jubilea svoje 
zkušenosti neuvěřitelným způsobem zúročila. Známe ji 
usměvavou, energickou, vstřícnou a empatickou. Za její 
lidský a profesionální přístup k práci, si ji váží nejen ko-
legové a vedení obce, ale i všichni občané. V souvislosti 
s ukončením pracovního poměru a odchodem paní Hany 
Prokorátové do důchodu mi dovolte, abychom jí poděko-
vali za veškerou práci. Každý konec je začátkem něčeho 
nového, práci na evidenci obyvatel převzala jiná kolegy-

ně, paní Prokorátová si teď bude následující léta užívat 
v kruhu rodiny, s dětmi a vnoučaty. Přejeme ji k tomu hod-
ně zdraví, elánu, životní pohody a radosti. 
 „Rádi jsme s Tebou, Hano, pracovali a všichni tady 
víme, že na „evidenci obyvatel“ bude ještě dlouho, 
dlouho cítit Tvoje pozitivní energie.“ Děkujeme.

za celý kolektiv zaměstnanců obce 
Ing. Radka Maděrová, tajemnice

LetnÍ bRiGÁDA 2019 – sRbsko
Přijmeme brigádnice - brigádníky 
na prodej zmrzliny v obci Srbsko 

– zmrzlina na zastávce.
ČeRven – jen víkendy

ČeRvenec a sRpen – celý týden 
ZÁřÍ – jen víkendy

Odměna 85,- až 100,- Kč 
dle spolehlivosti a šikovnosti.

Zájemci kontaktujte tel. č.: 603 486 737 


