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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Vážení spoluobčané,
letošní zima nás pomalu opouští a byli bychom určitě všichni 
rádi, kdyby s ní odešla i současná neutěšená situace. Bohu-
žel to dnes, kdy píšu tyto řádky, tak nevypadá. Asi se mnou 
souhlasíte, že jsme si začali najednou vážit všeho, co nám 
dříve přišlo zcela samozřejmé. Pracovat a dělat pokud možno 
správná životní rozhodnutí, je dnes obzvláště důležité. Nepod-
léhat živelnosti a hysterii, ale držet se pokud možno systémo-
vého a hlavně koordinovaného postupu, který přinese žádaný 
efekt dnes a bude životaschopný i zítra.
A nyní několik slov o dění kolem nás. V nejbližších dnech by-
chom měli obdržet novou cisternu na zalévání zeleně v obci. 
Pořídili jsme i další techniku na sekání a mulčování trávy. Pro-
bíhají intenzivní jednání k zahájení projektových prací na vo-
dovod pro místní části Chlumín, Soleček a Solec. Dokončuje 
se výměna fotovoltaických panelů na tělocvičně u školy a sou-
časně připravujeme projekt na osazení tohoto obnovitelného 
energetického zdroje na dalších budovách, které jsou v ma-
jetku obce. V návaznosti na dotační programy máme v plánu 
provést i rozsáhlejší rekonstrukce místních komunikací. Určitě 
budeme pokračovat i v rekonstrukci či obnově dalších vodních 
ploch. Tímto vše nekončí, a proto jen krátce, o dalších našich 
plánech vás budeme průběžně informovat.
A na závěr ještě do světa sportu. Na tomto místě jsem před ro-
kem zmiňoval úspěch našeho tenisty Jiřího Lehečky v Egyptě. 
Rok se sešel s rokem a Jiří zvyšuje porce radosti nám všem 
v podobě úspěchů v tenisovém světě. Svými výsledky se už 
zařadil do první stovky nejlepších tenistů světa.  Jiří, posíláme 
velké díky za neuvěřitelné zážitky.
Vážení spoluobčané, ať vás v těchto nelehkých dnech provází 
na každém kroku tolik potřebný optimizmus.

starosta obce, Ing. Karel Hlávka

oHLÉDnUtÍ ZA RokeM 
2021 
Ani v minulém roce neztratila investiční výstavba v obci na své 
robustnosti a především na významu pro obec. Přestože situ-
ace z důvodu pandemie nebyla dvakrát příznivá, podařilo se 

vše stihnout v plánovaných termínech. Za tímto 
úspěchem jsou především dva aspekty. Jednak 
jednotlivé akce byly velmi dobře připraveny a pak 
spolupráce s dodavateli byla na velmi vysoké úrov-
ni. Na první pohled samozřejmost, ale v dnešním 
světě to dost často samozřejmé není.
Největší stavbou byla „Rekonstrukce ulice Západní 
a Lomená, II. etapa“. Bohužel na tento typ staveb se 
v současné době neposkytují žádné dotace, a tak 
jsme museli volit pro nás nejefektivnější variantu 
a způsob realizace. Jsem přesvědčen, že se nám 
podařilo kvalitní dílo i díky dodavateli, kterému tou-
to cestou děkuji. Jedná se o akciovou společnost 
COLAS CZ z Prahy 9 – Vysočan, středisko Kosmo-
nosy. Tato stavba nás stála 6 498 tis. Kč.
Další akce byla sice menší, ale významem stejně 
důležitá, protože se jednalo o zásobování místní 
části Suhrovice pitnou vodou. Akce byla vedena 
pod názvem „Prodloužení vodovodu v místní části 
Suhrovice“ a dodavatelem byla společnost Zikuda 
– vodohodářské stavby, s.r.o. z Turnova. I zde 
vyslovujeme velké díky. Ani zde nám podmínky 
poskytovaných dotací nebyly nakloněny. Celkové 
náklady byly 1 572 tis. Kč.
Až teprve u stavby v Násedlnici jsme dosáh-
li na dotace. Jednalo se o „Rekonstrukci rybníka 
na parc. č. 18/1 v k. ú. Násedlnice“. Myslím si, že 
i zde vzniklo velmi kvalitní dílo, které nejen vzhle-
dově obohatí tuto místní část. Dodavatelem akce 
byla firma GEMA s.r.o. z Mladé Boleslavi a rovněž 
i této společnosti děkujeme. Celkové náklady stav-
by byly 1 183 tis. Kč, z toho na dotacích jsme ob-
drželi 643 tis. Kč a z rozpočtu obce šlo 540 tis. Kč.
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Kromě těchto staveb proběhla samozřejmě celá 
řada menších akcí od drobných oprav, až tře-
ba po realizaci nového propustku v Suhrovicích 
za 200 tis. Kč.

Plány pro letošní rok máme významově přibližně podobné 
a věříme, že se nám to podaří. A na závěr bych chtěl poděko-
vat všem pracovníkům obecního úřadu, bez kterých by se tyto 
důležité akce nemohly realizovat.

starosta obce, Ing. Karel Hlávka

vÁLkA nA UkRAjině 
Dnešní dny jsou plné otřesných záběrů ruské invaze na Ukra-
jinu. Vídáme je často v televizi i na internetu. Řada lidí má 
pocit, že se nás situace na Ukrajině nedotýká, a dokonce mi 
někteří píší, abychom se nestarali o tamní dění a starali se 
jen a jen o nás. To ale nelze. Nejbližší bombardované město 
je vzdálené pouhých 380 km od naší státní hranice. Letadlem 
tuto vzdálenost překonáte za pouhých 20 minut. Do Evropy 
utíká před Rusy statisíce lidí denně. Je samozřejmě úkolem 
celé Evropy se o tyto lidi postarat a poskytnout jim bezpečné 
zázemí. Někteří se bohužel nebudou mít ani kam vrátit, jelikož 
Rusové ničí bytové i rodinné domy, a dokonce i největší jader-
nou elektrárnu v Evropě. 
V dnešních dnech probíhá řada sbírek na humanitární pomoc 
a na další. Já bych Vás chtěl poprosit o podporu přímo zastu-
pitelského úřadu Ukrajiny v Česku, kde může sama Ukrajina 
rozhodnout, co si za vybrané peníze nakoupí. Ukrajinci nejlé-
pe ví, co v tuto chvíli potřebují. Peníze je možné poslat na čes-
ký účet 304452700/0300 v Kč. Takto můžeme přímo pomoci 
zastavit agresory dříve, než se rozhodnou zaútočit a obsadit 
další země ve svém okolí. Za Vaši pomoc Vám děkuji.

zastupitel obce, Jan Hofmann

nekRMte nUtRie
Vážení občané, na území Kněžmosta i v místních čás-
tech poblíž vodních toků se přemnožily nutrie. Důrazně 
vás žádáme abyste tyto hlodavce nekrmili ani se s nimi 
nesbližovali.

co nUtRie ZpŮsobUjÍ?

stromy zemřou
Nutrie budují nory dlouhé až desítky metrů. Břehy toků 
začnou být nestabilní, hrozí sesuvy půdy a setrvalým 
rozrušováním kořenových systémů dochází k břehové 
erozi a pádu stromů.

Rozšíří se choroby
Nutrie jsou přenašeči vážných infekčních nemocí (např. 
salmonelózy, leptospirózy, tulamerie), jsou rovněž hos-
titeli různých cizopasníků, příkladem je svalovec. Takže 
se rozhodně nevyplácí k nim přibližovat.

Rozmnoží se potkani
Po krmení nutrií zůstávají na březích zbytky potravy, ji-
miž nepohrdne ani potkan. Oblíbenou kratochvílí tedy 
můžete paradoxně podpořit i šíření potkanů.
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Sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu 

 
Vážení občané, 
váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádá sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu, který se uskuteční: 
 

v sobotu 02. dubna 2022 
dle tohoto časového rozpisu 

 
09:00 – 09:10 Úhelnice    náves 
09:15 – 09:25 Násedlnice    náves  
09:30 – 09:40 Koprník    autobusová zastávka 
09:50 – 10:00 Býčina     náves  
10:05 – 10:15 Kněžmost    ul. Nádražní – (před hasičskou zbrojnicí) 
10:20 – 10:30 Kněžmost    ul. Sokolská (u koupaliště) 
10:35 – 10:45 Kněžmost    ul. Příčná u garáží (kotelna u vysoké bytovky) 
10:50 – 11:00 Žantov     náves 
11:05 – 11:15 Lítkovice    náves 
11:20 – 11:30 Chlumín    náves 
12:55 – 13:00 Soleček     autobusová zastávka 
13:05 – 13:15 Solec     náves  
13:20 – 13:30 Malobratřice    náves 
13:40 – 13:45 Čížovka    autobusová čekárna 
13:50 – 14:00 Drhleny    náves 
14:05 – 14:15 Suhrovice    náves 
14:55 – 15:05 Srbsko     náves 
 
Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového 
rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovaným pracovníkem 
komunálních služeb. 
 
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů: 

• Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů 
• Oleje a tuky 
• Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál) 
• Barvy, lepidla a pryskyřice, Rozpouštědla 
• Kyseliny, Zásady (hydroxid) 
• Nepoužitá léčiva (léky) 
• Pesticidy (hnojiva) 
• Akumulátory, baterie, články a zářivky 
 

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající 
provozu běžné domácnosti. 

 
Nebude přijímáno následující: 

• Elektro 
• Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 
• Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti 

 
Způsob přebírání odpadů:  

1. Sběr bude probíhat za přítomnosti zástupce obecního úřadu a pod jeho dohledem. 
2. Odpady budou předávány osobně občany nebo zástupcem obce pracovníkům zajišťujícím sběr. 
3. Odpad, který nebude předán přímo občany nebo zástupcem obce a bude na stanoviště umístěn před 

příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu nebude odvezen. 
 
Další informace poskytne Obecní úřad Kněžmost nebo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na tel.č.493645111. 
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nám pošťák přinesl psaní přímo od královny Slo-
vomelky. Ta nás poprosila, zda bychom jí pomohli 
zachránit písmenkové království, které chtěl obsa-
dit drak.  Ve třídě jsou samé šikovné děti, tak pro 
ně nebyl žádný problém draka přelstít ve všech 
úkolech. Navíc nám s úkoly pomáhali čtvrťáci, tak-
že úspěch byl zaručen. Pak za námi do školy při-
šla královna a přinesla dětem odměnu. Byl to SLA-
BIKÁŘ, ve kterém jsme si po Vánocích začali číst. 

paní učitelka Míša

A jAk to byLo   
v i. b?
Čas utíká jako voda a průzkumníci ze Safari tří-
dy I. B už jsou zkušenými žáky naší školy. Každý 
den se dozvídají nové věci a krůček po krůčku při-
dávají další vědomosti a dovednosti. 16. 12. 2021 
byl pro naši třídu speciální den. Plnili jsme různé 
úkoly, abychom mohli osvobodit princeznu Pís-
menku, kterou unesl čaroděj Chybulus. Čaroděj 
si totiž myslel, že ještě nejsme připraveni na čtení 
ve slabikáři. My jsme ale všechny úkoly vyřešili le-
vou zadní. Na odpoledním setkání s rodiči potom 
každý prvňáček dostal svůj SLABIKÁŘ. Všechny 
děti jsou moc šikovné a práce ve školním prostředí 
je baví. 

paní učitelka Anička

Akce 
ZÁkLADnÍ škoLy  

veLkÁ sLÁvA v pRvnÍcH 
třÍDÁcH – sLAvnost 
sLAbikÁře
jAk to byLo v i. A
Je to neskutečné, ale ti „malí prvňáčci“ se za první měsíce 
školy zvládli naučit spoustu věcí. A nebylo to vždy snadné. 
Překonávat ranní vstávání, úkoly… Ve čtvrtek 16. 12. 2021 

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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pLAvecký výcvik 
žÁkŮ 2. RočnÍkU

Žáci druhých tříd mají za sebou plavecký výcvik 
v Mladé Boleslavi. Od prosince do února 2022 vy-
měnili tělocvičnu za bazén a každý týden se dvě 
hodiny věnovali výuce plavání. Všechny děti udě-
laly pod vedením instruktorů veliký pokrok. Učily 
se plavecké styly prsa, znak a základy kraulového 
stylu. Obavy z vody zmizely již po prvních hodi-
nách. Na konci každé lekce chodily děti za odmě-
nu na skluzavku. Ze závěrečné hodiny si děti od-
nesly Mokrá vysvědčení.

Mgr. Tereza Černá, Mgr. Aneta Šoltysová
třídní učitelky

čÍM se bAvÍMe  
ve 3. A
Letošní zima nám nedopřála tolik oblíbené bo-
bování a stavění sněhuláků, jak jsme si je velkou 
měrou užili s naší třídou vloni. Ale přesto se u nás 
stále něco děje. V polovině února jsme začali 
navštěvovat hodiny plavání v nově rekonstruova-

ném plaveckém bazénu v Mladé Boleslavi. Lekce potrvají až 
do května. Každý čtvrtek ráno teď vyrážíme autobusem za po-
hybem a zábavou.
Jarní prázdniny letos zasáhly svým termínem do masopustní-
ho času, tak jsme si tradiční pohádkový týden a karneval po-
sunuli až na první  týden v březnu. Celý týden jsme se učili 
za pomoci klasických lidových pohádek, hráli jsme si. Povídali 
jsme si o autorech a ilustrátorech známých pohádkových kní-
žek, například o Heleně Zmatlíkové, Adolfu Bornovi nebo Jose-
fu Ladovi. Pohádky jsme si také pouštěli na interaktivní tabuli, 
abychom si připomněli krásné příběhy, třeba z Večerníčků. 
Během pracovních činností jsme vyráběli ponožkového 
maňáska. Naučili jsme se přišít knoflíky a vlásky z vlny. Někte-
ré děti byly při práci s jehlou a nití moc šikovné, jiným to dalo 
zabrat víc, ale zvládly to nakonec úspěšně všechny. Na závěr 
týdne jsme si užili cestu pohádkovým lesem s úkoly, které si 
pro celý první stupeň připravily se svými učitelkami děti z 5. 
tříd. A kromě toho jsme se v tento den převlékli za masky, aby-
chom si připomněli masopustní tradici.
V březnu nás čeká 
ještě návštěva knihov-
ny, kam děti chodí 
velice rády. V knihov-
ně pro ně vždy mají 
nachystaný zajímavý 
program a nějakou tu 
hru. Řada dětí si také 
půjčuje při společ-
ných návštěvách kníž-
ky, které čtou nejen 
doma, ale také v rám-
ci pravidelné čtenář-
ské dílny. Tu máme 
s dětmi každý týden 
jako součást výuky. 
Mezi dětmi je tato ho-
dina dost oblíbená; 
když jsme ji museli 
nedávno z nějakého 
důvodu zrušit, dost 
hlasitě protestovaly. 
Snad se nám touhle 
cestou daří předat jim 
chuť ke čtení a pěkný 
vztah ke knihám. 
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kamarádovi“. Následně jsme vše odnesli na poštu 
a netrpělivě pak vyčkávali na první odezvu, která 
nás zastihla zrovna v den naší vánoční besídky 
a přinesla nám všem velkou radost.
Nové dopisy bychom měli dostat již v dohledné 
době a těšíme se na další rozmanité zážitky na-
šich kamarádů, se kterými jsme se osobně ještě 
neviděli, ale věříme, že se brzy i osobně setkáme.
Dopisování s dětmi z jiné školy vnímáme jako 
vhodnou formu k procvičení pravopisu a gramati-
ky, ale také jako výjimečný způsob, jak se v dnešní 
době seznámit s lidmi jinak než přes sociální sítě. 

Mgr. Soňa Hemalová, třídní učitelka
Lucie Brothánková, asistentka pedagoga

ADventnÍ čAs   
v v. b obRAZeM

V březnu se také vypravíme na malý výlet do Ekocentra v Mla-
dé Boleslavi, kde máme zajištěný naučný program s poutavým 
názvem: Vstup do ptačího světa prožitkem. Určitě se dozví-
me spoustu zajímavých informací nejenom o ptácích. Zkrátka; 
škola je fajn a pořád se máme na co těšit!

Mgr. Vendula Svobodová, třídní učitelka
Mgr. Kateřina Pospíšilová, asistentka pedagoga

pÍšeMe si s kAMARÁDy 
Z pRAHy – iii. b
Pravděpodobně si mnozí z nás ještě dnes vybaví výměnnou 
korespondenci s přáteli, která byla mnohdy součástí výuky. 
Některým přinesla dlouholetá přátelství, která trvají dodnes. 

I když v dnešní době přednost dostává elektronická komuni-
kace, ve III. B jsme se rozhodli zpestřit si výuku českého jazy-
ka právě dopisováním klasickou formou, tedy dopisy. Pro naši 
korespondenci jsme si vybrali pražskou základní školou Cam-
panus, která je umístěna uprostřed velkého pražského sídliš-
tě a navštěvuje ji cca 1000 žáků.  A začali jsme si dopisovat 
s žáky z III. D, mezi kterými jsou také děti pocházející z Viet-
namu, Ruska, Ukrajiny a díky tomu se tak můžeme seznamo-
vat s jinou kulturou. Abychom se vzájemně poznali, vytvořili 
jsme si třídní tablo a každý napsal první dopis „neznámému 
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stAvbA poHybLivÉ 
koMety v v. b

V úterý 21. 12. 2021 jsme se zúčastnili výzvy: Po-
stavte si pohyblivou kometu. Na stavbu bylo potře-
ba jen pár základních kostek lega, trocha kartonu 
a několik drobností, které má doma úplně každý. 
Na videu vše vypadalo jednoduše, ale my jsme se 
u práce pěkně zapotili. Nakonec se nám povedlo 
vše správně sestavit a zažili jsme velkou radost, 
když jsme dokázali kometu rozpohybovat.

Mgr. Květa Havlíková, třídní učitelka

vÁnočnÍ čAs 
U DevÁťÁkŮ

22. 12. 2021 si žáci 9. 
ročníku zpříjemnili po-
slední den před Vánoce-
mi ve škole hrou, kterou 
si pro ně nachystaly je-
jich třídní učitelky. Poté, 
co se všichni rozlosovali 
do skupin, dostali za úkol 
z materiálů, které dosta-
li k dispozici (list papíru, 
2 m izolepy, kousek pro-
vázku, několik špejlí a br-
ček…) sestrojit padák 
nebo jiný systém, který 
by bezpečně dopravil 
syrové vajíčko z okna 3. 
patra naší školy na zem. Vítězů bylo víc, ale  nejdůležitější byla 
skutečnost, že jsme si dopoledne všichni užili.

Mgr. Michaela Řeháková Černá, 
Mgr. Marta Pažoutová, třídní učitelky

poHÁDkovÉ pUtovÁnÍ
Dne 4. 3. 2022 se děti z 1. stupně vydaly do světa fantazie 
a pohádek. Žáci 5. ročníku si pro ně připravili pohádkové pu-
tování po škole. 
Na jednotlivých stanovištích si děti užily nejen spoustu legra-
ce, ale i ochotně pomáhaly pohádkovým postavám. Za odmě-
nu sbíraly razítka do pohádkové knížky a drahokamy.
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Děti začaly v krásných kostýmech putovat z pohádky do po-
hádky. Na své pohádkové cestě se setkaly s loupežníky nebo 
s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým. Dále si zatancovaly s ví-
lami, sportovaly se Sněhurkou a trpaslíky, zapotily se v pekle 
a úspěšně prošly pohádkovým testem, který si pro ně připravili 
Tři mušketýři. V lese pomohly Karkulce najít ztracené před-
měty a zachránily Jeníčka a Mařenku z perníkové chaloupky. 
Nakonec na děti čekalo velké překvapení – pirátská truhla. 
Od piráta dostaly za nasbírané drahokamy sladkou odměnu.
Moc děkujeme paní učitelce Ivaně Kavanové a Květě Havlí-
kové za organizaci a dětem z 5. ročníku za úžasnou přípravu 
celé akce a přátelský přístup k mladším spolužákům. Akce se 
nám moc líbila.

děti z 1. stupně, Mgr. Aneta Šoltysová, Mgr. Tereza Černá

vysLoUžiLÉ škoLnÍ 
LAvice přinÁšejÍ 
RADost!
V září 2019 jsme měli možnost, díky vedení obce Kněžmost, 
otevřít naši novou školu, která byla vybavena ve všech třídách 
novým nábytkem. A protože ten starý nebyl v tak špatném sta-
vu, aby bylo potřeba ho zlikvidovat, začali jsme ho (opět ve spo-
lupráci s vedením obce) nabízet k prodeji. Na tomto místě bych 
chtěla poděkovat především paní Stáně Drdolové a panu Libo-
ru Novému, kteří nám s inzercí a organizací prodeje pomáhají. 
A jsem moc ráda, že se s vámi mohu podělit o velmi krásný 
e-mail, který přišel od paní Marie z Uherského Ostrohu (celé 
jméno neuvádím na základě žádosti babičky Martínka). Kéž je 
takových krásných chvil v našich životech co nejvíc.

Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

poDěkovÁnÍ
Dobrý den paní Drdolová, mockrát děkuji za opět perfektně 
zabalený balík.
Venku svítí sluníčko, ale my jsme pořád ještě doma, Martínkův 
tatínek má COVID, opět karanténa. Před chvílí přijela PPL a už 
se papíry trhají a jsou všude. Nejvíc práce má Marťula, lítá 

sem a tam. Najednou se zastavil a začal tahat ten 
malý stoleček a minižidličku z pokojíčka. Teď tam 
má opravdový stůl a židli jako školák, má i batů-
žek s pohádkama a všechno potřebné na kreslení. 
Rodiče se ptali: „Martínku, jak se ti ten stoleček se 
židličkou líbí?“ Dal paleček nahoru a zakřičel SU-
PER SUPER SUPER. Všem vyhrkly slzy, byl moc 
roztomilý a krásně řekl  „supel supel supel“.
Paní Drdolová, jak málo stačí ke štěstí!
Moc si vážíme toho, co jste pro nás, vlastně pro 
Martínka udělala. Jeho široký úsměv a zářící očič-
ka, tleskání a lítání kolem dokola jsou ty nejpěk-
nější okamžiky v životě. Ještě jednou vám ze srd-
ce děkuji.
Přeji krásný den a spoustu kouzelných okamžiků, 
o tom je přece život!!! 

Paní Marie z Uherského Ostrohu

pRosbA nA ZÁvěR
Vážení rodiče,
tak trochu jsem doufala, že budeme mít všich-
ni, alespoň nějaký čas, klid od špatných zpráv. 
Na druhou stranu, každá náročná situace nás 
prověří a může nás posunout dál. Včera jsem do-
stala nový manuál z MŠMT, tentokrát ne covidový, 
ale týkající se případného začlenění dětí, které se 
do naší republiky dostaly a dostanou z Ukrajiny. 
Zároveň tuto situaci budu řešit v součinnosti s na-
ším OÚ a také MěÚ Mnichovo Hradiště. Neumím 
říct ani napsat, že dokážeme pomoci všem, kteří 
to budou potřebovat, ale určitě se budeme sna-
žit pomoci co nejvíc. V tuto chvíli bych ráda shr-
nula několik základních informací a požádala vás 
o spolupráci.
Z důvodu mnoha e-mailů, které každý den dostá-
vám, jsem se rozhodla zřídit novou adresu: po-
moc.ukrajina@zsknezmost.cz. Všechny e-maily 
odeslané na tuto adresu se zase dostanou přímo 
ke mně, potřebovala jsem si je jen oddělit od ostat-
ních. Prosím vás, abyste mi na tuto adresu posílali 
informace o rodinách, o kterých víte, že se dostaly 
nebo dostanou do naší spádové oblasti a uvažu-
jí o tom, že by chtěly své děti výhledově začlenit 
do vzdělávání. Ať už předškolního nebo k základ-
nímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání 
i povinná školní docházka se vztahuje na cizince, 
kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale 
nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už 
se jedná o azyl, vízum za účelem strpění pobytu 
nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní 
titul). 
Bude potřeba zjistit, zda se nám podaří dané děti 
do naší základní a mateřské školy zařadit a za ja-
kých podmínek. Minimálně zmíněných 90 dní se 
doporučuje na aklimatizaci dětí a k vytvoření po-
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citu bezpečí v jiné zemi. Přesto ale, pokud by-
chom věděli, že takové děti v našem spádovém 
obvodu máme, mohli bychom se zkontaktovat 
s rodiči a domluvit se na dalším postupu. Samo-
zřejmě máme omezené kapacity a hlavně nejsme 
vybaveni rodilými mluvčími. Vše je ale řešitelné. 
Pokud nebudu moci děti zařadit do naší mateř-
ské a základní školy, budu se snažit hledat jiná 
řešení.
Dále vás prosím, abyste zasílali (opět na zmíně-
nou adresu) informace ohledně případné další po-
moci těmto konkrétním rodinám. Nechci a nemohu 
vybírat finanční prostředky, nechci ani dělat sbírky 
toho, co by nebylo k užitku. Na druhou stranu by 
i naše škola ráda pomohla, případně sdílela infor-
mace, jak je možné pomoc poskytnout (nákup ba-
lené vody, hygienických pomůcek, toaletních po-
třeb, hraček pro děti, krmiv pro domácí zvířata...).
Děkuji vám.

Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy

Akce MAteřskÉ 
škoLy

novÉ MoDeRnÍ 
vybAvenÍ třÍD 
A kAnceLÁře
V lednu 2022 proběhla v hlavní budově mateř-
ské školy výměna nábytku v červené a žluté tří-
dě a v kanceláři zástupkyně ředitelky školy pro 
předškolní vzdělávání. Starý nefunkční nábytek 
byl vyměněn za designové moderní sestavy s lep-
ším uspořádáním a barevným provedením, které 
přesně odpovídá estetickému cítění malých dětí. 
Při plánování rozmístění nábytku ve třídách jsme 
počítali s prostory pro interaktivní tabule, na které 
se můžeme v blízké době těšit. Nové vybavení tříd 
nám zkvalitnilo spontánní hry dětí (děti se ve skříň-
kách samy dobře orientují) a řízené vzdělávací čin-

nosti k rozvoji schopností dětí ve všech oblastech. Zvládání 
úkolů na interaktivní tabuli povede k novým metodám a způ-
sobům přípravy dětí na školu a hladkému přechodu z mateř-
ské do základní školy. Investice vložené do této realizace jistě 
nepřijdou na zmar a my jsme rádi, že se celá akce vydařila 
a naše děti mohou vyrůstat v prostředí, kde se cítí dobře.

za děti a učitelky MŠ Kněžmost, Květa Kobrlová

bÁDÁMe 
A eXpeRiMentUjeMe 
v MAteřskÉ škoLe
V zelené třídě jsme v rámci tématu „Znalosti malého před-
školáka“ zabrouzdali do badatelských pokusů a experimentů. 
Cílem našich pokusů bylo rozšířit si povědomí o fyzikálních 
a chemických zákonitostech. Děti jsou velice zvídavé, touží 
objevovat nové věci a bádat. Do všech pokusů se s nadšením 
zapojovaly, a proto jsme experimentů během týdne vyzkoušeli 
hned několik. Hned na začátku týdne děti do skleněné lah-
ve vložily čerstvá vajíčka, sklenici zalily octem a zavíčkovaly. 
Velké překvapení je čekalo, když druhý den zjistily, že se va-
jíčko přes noc stalo gumovým a skořápka zmizela. Následu-
jící den si děti za pomoci prázdné plastové lahve a smetany 
na šlehání, vyrobily svoje vlastní máslo. Dalším pokusem nás 
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provázela pohádka „Hrnečku, vař!“ – ze sklenice se nám hr-
nula kaše, kterou jsme si vyčarovali díky hladké mouce, jedlé 
sodě a octu. Děti se velmi zajímaly o vzájemné souvislosti věcí 
a děje, aktivně spolupracovaly a z experimentů byly nadšené. 

Bc. Lucie Králová, učitelka MŠ

i kDyž je ZiMA, venkU 
je pRiMA!
Naše mateřská škola je blízko přírody, a to je určitě skvělé. 
Hned se nabízí větší množství aktivit i naučných procházek 
do okolí. Pozorování měnící se přírody a přicházející jaro, je 
příjemnou pastvou pro oči. Samozřejmě je důležité naučit děti 
pohybovat se bezpečně v dopravním provozu, ale častěji vy-
užíváme vycházek do přírody. Ovšem za zábavnou trasu děti 
považují cestu okolo jejich domu nebo k základní škole. Zde 
mají děti své sourozence i kamarády, ale hlavně k základní 
škole s obdivem vzhlíží. Když nám počasí přeje, vyběhneme 
na školní zahradu, a to je teprve paráda. Letos sice u nás ne-

byla zima taková štědrá na sníh jako v loňském 
roce, ale i tak si děti stihly postavit na zahradě 
sněhuláky.
V únoru nám na zahradě přibyly nové zahradní 
prvky a v březnu piknikové sety pro děti. Tak teď 
už jen vyhlížíme hezké jarní počasí a hurá ven. 
Však i na jaře je venku prima!

Vladimíra Bejrová, učitelka MŠ
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nÁvštěvy DětÍ 
v kniHovně
Od března můžeme znovu po dlouhé době přivítat 
děti z mateřské i základní školy u nás v knihovně. 
Pro nejmladší děti z mateřské školy jsme připravi-
ly povídání o jaru. Vyprávěli jsme si o probouzení 
přírody, o jarních květinkách a především o vče-
lách. Krátká pohádka a jarní básničky se dětem 
moc líbily. 
Program jsme připravily i pro děti z prvního stupně 
ZŠ.  Úryvek z nové knihy o medvědech děti moc 
pobavil, při hře se slovy poznávaly pohádky, které 
jsme si všechny odvyprávěli. Malí čtenáři si nako-
nec půjčili knihy domů. Těšíme se, že je přečtou 
a přijdou si pro další.

senioR kLUb

cvičenÍ senioRŮ
Od pondělí 14. 3. 2022 si můžete opět přijít zacvičit s Mášou. 
Sraz je v 17:00 v cvičebním sále nad knihovnou. 

viRtUÁLnÍ UniveRZitA 
třetÍHo věkU
Zveme vás na přednášky Virtuální univerzity třetího věku. 
Po dlouhé přestávce se na podzim opět zapojíme do studia. 
Tuto výzvu zveřejňujeme již teď, abyste měli dostatek času 
na promyšlení, zda se k nám nechcete připojit. Rády přivítáme 
nové studenty. Virtuální univerzita třetího věku (VU3V) není 
jen o studiu, ale především o setkávání a přátelství. Nálada je 
vždy výborná. Na konci každého semestru se budeme sna-
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novÉ kniHy
jarmila stráníková: ve stínu války
Píše se rok 1631 a celá Evropa se zmítá 
ve válkách a neštěstí. Na území Českého 
království vtrhla švédská vojska a mnoho 
lidí je nuceno opustit svůj domov. Mezi 
nimi i sedláci Borek a Rischer, kteří se 
snaží chránit své rodiny. Švédové jsou 
nelítostní a neberou ohled ani na děti. 
Krutým nepřátelům je třeba postavit se 
čelem, než si vezmou i to poslední, co li-
dem zbylo.

Michaela Grünig: Rodinný hotel
Heiligendamm, rok 1912. Rodi-
na berlínského hoteliéra Kuhl-
manna má veliké plány: vytvo-
řit konkurenci slavnému Grand 
Hotelu. Bohužel High Society 
i nadále raději navštěvuje pod-
nik již známého, etablovaného 
podniku. V těchto těžkých ča-
sech projevuje zvláště hotelié-
rova dcera Elisabeth obchod-
ní nadání, na rozdíl od syna 
Paula, jehož hlavní vášní je hudba. Když se situace 
nebezpečně vyhrotí, cítí Elisabetin otec nutnost po-
žádat o pomoc zbohatlíka Julia Falkenhayna. Jeho 
velice nekonvenční názory ovšem zpočátku velice 
popuzují ctižádostivou Elisabeth. Úvod rodinné ságy 
o hoteliérské rodině v Heiligendammu.

tabea bach: Dům hedvábí
Po smrti manžela přijme An-
gela pozvání své tety a na-
vštíví ji v Asenze v italském 
Venetu. Během pobytu ale 
dojde k překvapivému zvratu, 
když místnímu Domu hedvá-
bí, poslední tradiční tkalcov-
ně hedvábí, hrozí zánik. An-
gela začne s tetou plánovat, 
jak by se dal dům zachránit. 
Majitel by Angele tkalcovnu prodal, ale má něko-
lik podmínek. A ona pak nečekaně potká muže, 
do něhož se na první pohled zamiluje. Je ale při-
pravená na nový začátek v Itálii a na novou lásku?

Aimie k. Runyan: přes zákruty řeky
Napínavý román se odehrává 
ve dvou zemích a časových 
rovinách, které se vzájemně 
prolínají – v nacistickém Ně-
mecku za války a v současné 
Kalifornii. Zachycuje osudy 
Maxe, Metty a její sestry Jo-
hanny. Novomanžele Johan-
nu a Haralda brzy rozdělí 
válka. Harald musí narukovat 
do wehrmachtu, i když ne-
návidí nacisty, Johanna je pilotka, pracuje v ně-
meckém leteckém průmyslu, a ačkoliv je loajální, 
musí prchnout z Německa, neboť se Harald zapletl 
do atentátu na Hitlera. Její sestra Metta se provdá 
za vysokého důstojníka SS, pracuje však v odboji, 
seznámí se s americkým vojákem Maxem a zami-
lují se do sebe. Metta otěhotní, ale válka milence 
rozdělí. Po letech začíná hledat Max jako již sta-
rý nemocný muž s pomocí své dcery Beth stopy 
po Mette a také po svém dítěti. Podaří se Beth 
vypátrat Mettino a otcovo dítě? Setkají se znovu 
Metta a Max? A jaké byly osudy Johanny?

žit připravit závěrečný program týkající se témat, které jsme 
studovali. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se s nimi k nám 
do knihovny. Na vše vám rády odpovíme. Těšíme se, že vás 
u nás v knihovně přivítáme.

senioRskÁ DÍLnA
Ve středu 6. 4. 2022 se na vás těšíme v jarní tvořivé dílně. 
Přihlásit se můžete v knihovně nebo na tel. čísle 326 784 244.  
Počet míst omezen.

Pohodové a slunečné jaro 
Ivana Cenefelsová

Lada Charvátová
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coby ke své tchyni a zvěstuje jí strašnou zprávu – že se její star-
ší syn Rob utopil ve zrádných proudech Benátské laguny. Alinor 
však má podezření, že na historce krásné cizinky něco nesedí.

Marek eben: Myšlenky za volantem
Kniha Marka Ebena Myšlenky za volan-
tem představuje soubor sloupků a fejeto-
nů, které vycházely časopisecky v letech 
2014–2020. „Moje zkušenost s podobnými 
knížkami je taková, že se mi vždycky něco 
líbí a něco zase ne. A byl bych vlastně rád, 
kdyby v té knížce zbylo jen to, co se mi líbí, 
abych nemusel otravně listovat a přeska-
kovat to, co se mi nelíbí. Ale nikdy jsem 
neměl to srdce z knížky něco vytrhnout, připadá mi to barbar-
ské. A proto je tato knížka ve formě kroužkového bloku, protože 
z bloku člověk vytrhne list jako nic a nemusí se trápit. Pokud 
někomu po přečtení zbudou jen desky, velice se omlouvám.“

František niedl: Ano, můj pane
Ondřej z Rohatce se po několika letech, 
kdy se živil jako žoldnéř, rozhodne s tím-
to způsobem obživy skončit. Vzhledem 
k tomu, že při něm nezbohatl, považuje 
takový život za nepřiměřeně nebezpečný. 
Vrací se z Itálie, kde se zúčastnil tažení 
kralevice Karla Lucemburského a kde 
sice získal rytířské ostruhy, ale ztratil 
přítele. A také je zvědavý na dar, kte-
rý na něho čeká v Čechách. Jedná se 
o malý hrad, spíše však hrádek na Křivo-
klátsku. To, že konečně nalezne klid, je ovšem jen iluze. Mož-
ná, že ve vojsku, kdy přesně věděl, kde stojí on a kde nepřítel, 
bylo nakonec přece jen bezpečněji…

Ladislav Zibura: prázdniny v česku
Výlet za vším, co jste o Česku nevěděli. 
Vydejte se s Ladislavem Ziburou na dvou-
měsíční výlet po českých luzích a hájích 
a připomeňte si, v jak rozmanité a krásné 
zemi žijeme. Můžete se těšit na vyprávění 
plné zajímavostí, pozoruhodných příběhů 
z naší historie a setkání se svéráznými 
lidmi. Navštívíte všech čtrnáct českých 
krajů, načerpáte tipy na vlastní výpravy 
a jako obvykle se také od srdce zasmějete. Tak přisedněte 
do roztomilého bílého autíčka a nezapomeňte se připoutat! 
Váš řidič je začátečník.

DětskÉ novinky

petra stehlíková: naslouchač
Originální česká fantasy z fascinujícího temného světa. Po Vel-
ké válce je svět rozdělen na dvě části, jedna je obyvatelná 
a druhá je zamořená jedovatými plyny. Obyvatelnou polovinu 
chrání štít, který čerpá energii ze zvláštního nerostu zvaného 
sklenit. V blízkosti štítu žije národ sklenařů, kteří jako jediní 
dovedou sklenit těžit. Platí však za to vysokou daň. Nejenže 
energetické pole štítu odkazuje sklenaře k životu v téměř stře-

Alexander stainfotrh: Zimní zámek
Isabel Prestonová byla v osmi 
letech obviněna ze žhářství 
a vraždy. Měla založit požár 
v sídle hraběte Hamiltona, 
při kterém zahynul jeho zeť 
a byl jím navždy pozname-
nán i jeho nejstarší syn Ni-
cholas. Isabel ani po deseti 
letech nenachází klid – trýzní 
ji noční můry, které považuje 
za vzpomínky, a společnost 
jí ten skandál nedokáže od-
pustit. Když ji Nicholas Hamilton, nynější hrabě 
z Corby, požádá o ruku, je zmatená. Má se stát 
jeho ženou a odjet s ním na Zimní zámek, místo 
tragického neštěstí? Nicholas před ní něco tají. Ví, 
že jeho nastávající byla ze žhářství obviněna ne-
právem, ale jelikož je vázán přísahou, nemůže jí 
nic prozradit.

charlie jonas: kočičí kavárna
Leonie není příliš nadšená, 
když ji sousedka požádá, 
aby se na čtrnáct dní posta-
rala o její kočku Mimi. Paní 
Siebenschönová se chystá 
na svou poslední dovolenou 
na Ischii, a tak nemá mladá 
učitelka to srdce stařenku 
odmítnout. Soužití s kočkou 
je však naprostá katastro-
fa. Mimi se ne a ne s novým 
domovem smířit a její dočasná opatrovnice s ní 
rychle ztrácí trpělivost. Pak přijde spásný nápad 
svěřit divoké zvíře kamarádce Maxie, jež si právě 
otevřela malou kavárnu. Maxie je nadšená a ještě 
větší radost mají její hosté. Zdá se, že veseleji už 
být nemůže, jenže pak se Mimi znenadání narodí 
koťata a kavárnu brzy začnou široko daleko nazý-
vat Kočičí. A paní Siebenschönová, Leonie i Ma-
xie postupně zjišťují, že stejně tak znenadání může 
přijít i láska.

philippa Gregory: ve zrádných proudech
Svatojánská noc roku 1670. 
Do zchátralého londýnské-
ho skladiště na jižním břehu 
Temže dorazí dva nečekaní 
návštěvníci. První z nich je bo-
hatý muž z Yorkshiru, pátrající 
po milence, již před jednadva-
ceti lety opustil. James Avery 
má dnes vše: peníze, pozem-
ky, ba i královu přízeň. Chybí 
mu jen jedno, a o to teď žádá 
Alinor, majitelku nuzného skladiště – o dítě, které 
s ní kdysi zplodil. Druhým návštěvníkem je elegant-
ní dáma až z dalekých Benátek. Hlásí se k Alinor 
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dověkých podmínkách. Těžba sklenitu 
způsobuje mnoho nemocí a znetvoření. 
Navíc byli sklenaři zotročeni lidmi z nížin.
Třináctiletá Ilan se jako jedno z mála dětí 
narodila bez deformací. Aby nebyla odve-
dena od své rodiny, od dětství se vydává 
za chlapce a skrývá se v hábitu s mas-
kou, který musí sklenaři nosit na zna-
mení podřízenosti. Díky své schopnosti 
naslouchat sklenitu se začíná učit skle-
nařským brusičem.

Marie Znamínková: Generace
První díl plánované sci-fi trilogie. Příběh 
z budoucnosti, kdy se jednou z největ-
ších obav lidstva stanou lovci. Co se ale 
stane, když natrefí na dívku, jejíž ztrace-
ná paměť může změnit nejen budouc-
nost, ale i minulost světa? V době, kdy 
se země opět spojí v jeden kontinent, 
vypuknou válka a chaos. Když však lidí 
i místa k životu začne ubývat, svět utich-
ne a největší obavou lidí se stanou lovci, 
kteří po nocích unášejí přeživší. Jedna z nich se stane osud-
nou i pro Jessicu a její rodinu, pro než si přijde Silvestr ve sku-
pině s dalšími lovci. Ten záhy zjišťuje, že Jessica ví víc, než 
by měla, a rozhodne se držet si ji nablízku. Díky tomu Jessica 
odhaluje pravdu o zkažené minulosti i současnosti sídla lovců 
a experimentu, který může vše změnit. Mezitím se snaží dostat 
zpět ke své rodině a zachránit ji. Přitom prožívá dobrodružství, 
při kterých se několikrát ocitne nebezpečně blízko smrti.

scott Reintgen: nyxia
Nejmocnější zbraň. Nejvyšší cena. Vítěz bere vše. Nyxia – 
nejcennější látka ve vesmíru dokáže proměnit váš bídný život 
v lesk a slávu. Ale při pokusu o její získání můžete ztratit víc 
než jen čas. Troufnete si kvůli ní i zemřít? Život Emmetta Atwa-
tera rozhodně není procházka růžovou zahradou. Jeho matka 
bojuje s rakovinou, otec neustále pracuje, aby uživil rodinu. 
Jednoho dne se naskytne příležitost, jak rodinu navždy zabez-
pečit. Příležitost, která ho možná bude stát život. Přesto Em-
met neváhá a přihlásí se do projektu Genesis 11, kde s dalšími 
chlapci a děvčaty z celého světa trénuje pro vesmírnou misi. 
Pouze osm z nich bude vybráno pro cestu na planetu Eden, 
kde se nachází vzácná látka Nyxia, a získá bohatství a slávu. 
Jenomže cesta za vítězstvím je může stát život. Emmett se 
bude muset postavit tváří v tvář konečnému rozhodnutí: vy-
hrát za každou cenu, nebo najít způsob, jak bojovat a zůstat 
dobrým člověkem. První díl vesmírné trilogie Nyxia vás vtáhne 
do svého nepředvídatelného příběhu s akčními scénami a roz-
manitými postavami, které si zamilujete. Rozhodně by neměla 
uniknout pozornosti fanouškům knih jako Hunger Games, La-
byrint: Útěk či Enderova hra.

susan M. Wilson: Záznamy nekonečna
Ash se touží stát pilotkou, aby se mohla účastnit boje v mezi-
planetární válce a pomstít svoji rodinu. Místo toho jí nabídnou 
práci Strážkyně Knihovny na Konci vesmíru. Dostane za úkol 
sbírat a chránit artefakty, informace a důležité záznamy 

o všech planetách tak, aby 
chod vesmíru zůstal v harmo-
nii. Po vlně prvotního nadšení 
však následuje tvrdý náraz. 
V Ash totiž začne narůstat 
podezření, že Knihovna není 
až tak bezchybná a všemoc-
ná, jak působí.

iryna Zelyk: já a pan hněv
Kniha vypráví příběh 
lištičky Umu, která do-
káže cítit, milovat a ra-
dovat se, ale i smutnit, 
smát se i plakat. A také 
se často hněvá. Kníž-
ka má za cíl pomoci 
dětem a jejich rodičům 
rozpoznat, pochopit 
a ovládnout hněv.

iryna Zelyk: kdo je 
rychlejší? příběh 
o tom, jak se mít rád
Dětská kniha vypráví 
příběh o sebedůvěře 
a lásce k sobě samé-
mu. Otevřete srdce va-
šich dětí pomocí knihy 
a ukažte jim, jak si ni-
kdy nepřestávat věřit.
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poDÁvÁMe poMocnoU 
RUkU vžDy, kDyž je 
potřebA 
Konec roku 2021 se nesl v duchu dnes již tradičního Advent-
ního zpívání. Desátý ročník jsme si nemohli nechat ujít i přes 
nevlídnou situaci kolem Covidu. Sice jsme nemohli uspořádat 
tuto akci v kostele, ale i přesto mu byla věnována. 

Solecká náves 12.12.2021 v nedělních podvečerních hodinách 
ožila krásnými vystoupeními, především z řad dětí. Nejprve se 
na soleckém amfiteátru představil dětský sbor Ptáčata z Mla-
dé Boleslavi s pásmem vánočních koled. Solínkovy hvězdy 
vystoupily s netradiční pohádkou „Jak to bylo s narozením Je-
žíška”. Závěr patřil operní zpěvačce Karolíně Cingoršové Žmo-
líkové, která zazpívala známe songy. 
Pro návštěvníky bylo připraveno tradiční vánoční občerstvení. 
Na památku si všichni mohli zakoupit pomocné ručičky s moti-
vem našeho kostela. Výtěžek z prodeje se stal součástí sbírky 
na opravu podlahy v našem gotickém kostele Na Nebevzetí 
Panny Marie.
nAše osADy A spoLky poMÁHALy Už v DALekÉ Mi-
nULosti, poMÁHÁMe i Dnes. 
Začátek roku nám všem dával naději na lepší časy, po dlou-

hých měsících covidové doby se situace konečně 
začala zlepšovat. Jenže koncem února 2022 při-
šla další rána v podobě války na Ukrajině. V tomto 
století si nikdo nedokázal představit, že se něco 
takového může stát, že se historie bude opako-
vat. Stalo se. Týká se to nás všech, celého světa. 
Neumíme to změnit, ale můžeme pomoci, protože 
každá pomoc se počítá.   
Naše osady a spolky podaly pomocnou ruku, ten-
tokrát v podobě humanitární sbírky. Tato sbírka 
odjela v autě s muži z Ukrajiny, kteří tu pracova-
li a dostali jednosměrnou jízdenku, zpět domů, 
do rodné země. Budeme doufat, že se živí a zdraví 
vrátí zpět mezi nás. 

Úryvek ze Solecké kroniky 19. 9. 1921
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Celý tábor proběhl v příjemné atmosféře, počasí nám na ko-
nec února velmi přálo. Pouze první dva dny byly trošku prová-
zeny deštěm, ale od středy bylo i slunečno :-). V rámci tábora 
se nám podařilo zvládnout s dětmi klasický výcvik na jízdár-
ně, procházku k suhrovickým rybníkům i páteční procházku 
na nedalekou louku. Celý táborový týden byl protkán hrami 
z koňského prostředí. Všechny vedoucí těšilo nekončící nad-
šení dětí ze všech aktivit. Děti získávaly body v celotáborové 
hře a učily se i nové znalosti o koních. Během pátku děti ab-
solvovaly kvíz ze všech vědomostních témat a tím završily 
sběr bodů. V závěru tábora byla soutěž slavnostně vyhodno-
cena. Poděkování patří všem pomocníkům, z řad oddílových 
dětí, kteří ochotně pomáhali a všem vedoucím za skvělou prá-
ci s dětmi.
Od začátku března se rozběhly i běžné jezdecké hodiny. 
V jarním čase plánujeme čtyři příměstské víkendové tábory 
- v březnu, v dubnu o Velikonocích, v květnu a v červnu. 21. 
května plánujeme tradiční Den koní. X. jubilejní ročník, který 
byl již dva roky odložen. Nyní se nám jej snad podaří uskuteč-
nit bez větších omezení.
Během letních prázdnin máme připravených pět příměstských 
táborů pro děti a jeden pobytový. V podzimním čase opět tři 
příměstské víkendy - v září, v říjnu v době podzimních prázd-
nin a v listopadu svatomartinský víkend. 

za JO Kněžmost Petra Černá Rynešová

MAsopUst 
Je všeobecně známo, že do seznamů UNESCO jsou zapiso-
vány architektonické památky. Možná již méně se ví, že sem 
patří také tradice. Tradice, které někde pozvolna z povědomí 
lidí zmizely. Tak jako v Kněžmostě. A že masopustní obchůzky 
tady probíhaly. A jaké! Snažíme se tuto pěknou tradici obnovit 
a snad se nám to i daří. Po loňské odmlce, z důvodů nám všem 
známých, se letos masopustní obchůzka uskutečnila a snad 
i vydařila. Kněžmostské náměstí ožilo masopustním veselím 
a rozpustilostí. Těší nás, že stále více lidí má chuť se převlék-
nout do maškar. Masopustní obchůzka měla letos i další roz-
měr. Díky dobrým lidem bylo vybráno 10 000 Kč, které byly 
odeslány na účet české humanitární organizace Člověk v tísni 
na pomoc Ukrajině.

za Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského 
Hana Bejrová

Chtěla bych poděkovat všem, každému z vás, kdo 
pomohl a bude pomáhat dál. Pomoci bude třeba 
zřejmě dlouhodobě. Nikdy nevíme, kdy budeme 
potřebovat pomoc my. 

za osady Solec, Soleček, Malobratřice, 
za spolek Solínek a SDH Solec-Malobratřice 

Jitka Bartošová

ZpRÁvy 
Z jeZDeckÉHo 
oDDÍLU kněžMost 
Po delší odmlce přináším několik informací z JO 
Kněžmost. Přestože byl loňský rok velmi náročný 
ve vztahu ke koronavirové situaci v České repub-
lice, podařilo se nám mnoho aktivit pro děti zacho-
vat. Proběhly všechny letní tábory. V rámci omezení 
probíhal i běžný jezdecký výcvik a kroužky pro děti. 
Jezdecký oddíl se v roce 2021 zúčastnil i sportov-
ních soutěží na úrovni národních soutěží i mistrov-
ství republiky dětí na pony i velkých koních. V roce 
2022 je situace již trochu klidnější. Od ledna zača-
ly běžné jezdecké kroužky. 
V únoru proběhl první příměstský tábor o jarních 
prázdninách od 21.- 25.2.2022, dotovaný z evrop-
ského projektu pro podporu zaměstnanosti rodičů. 
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spoLek senioři nejen 
sobě obnovUje činnost 
V říjnu 2019 vnikl v Mladé Boleslavi spolek sdružující aktivní 
seniory z Mladoboleslavska. Náplní jeho činnosti je především 
pořádání kulturních a společenských akcí, výletů a cest za po-
znáním, zábavou a oddechem. Sotva však spolek stačil aktivity 
rozjet, přišla opatření související s pandemií covidu. V roce 2021 
navíc zemřel zakladatel a předseda spolku Václav Boháček.
V roce 2022 však činnost spolku pokračuje. Na jaře budou 
v plánu první výlety a další aktivity. Pro bližší informace o plá-
novaných výletech a případné rezervace na ně kontaktujte 
Josefa Bucmana na telefonu 733 505 832 či e-mailu info@
seniorinejensobe.cz.
Aktuální informace se také již v brzké době objeví na připravo-
vaném webu www.seniorinejensobe.cz.

Josef Bucman

ZAčÁtek v posLAneckÉ 
sněMovně 
Jednoduše, byl to šok. Ani já a mnozí další nevěřili, že ve vol-
bách je možné dosáhnout takového úspěchu, abych i já se 
dostal do poslanecké sněmovny. Stalo se a já musel změnit 
vše, co jsem do té doby dělal. Sněmovna, je neuvěřitelné blu-
diště různých chodeb a vyznat se v ní vyžaduje dobrý orien-
tační smysl a hlavně čas. Proto mě zde první měsíc museli 
vodit starší kolegové jak na jednání, tak i na oběd. Majestátní 
prostory a setkávání se s lidmi, které jsem znal pouze z televi-
ze ve mně budili respekt a nervozitu. Ta opadla ve chvíli, kdy 
za mnou přišel Marek Benda se slovy: „Ahoj, já jsem Marek 
a kdybys cokoliv potřeboval, tak mi řekni“. Právě on a Vojtěch 
Munzar se o mě první týdny starali, za což jsem jim vděčný. 
Každý poslanec dostává na starost i výbory a komise. Já se 
stal členem výboru životního prostředí a byl jsem i zvolen mís-
topředsedou výboru pro obranu. Netušil jsem, že díky naříze-
ním EU a válce na Ukrajině to budou dva nejaktivnější výbory 
ve sněmovně. Výhodou ale je možnost změnit parametry řady 
nařízení a zákonů. 
Fungování pléna sněmovny je ten největší šok. Ani „staří ma-
záci“ prý nezažili začátek, jako my. Nastoupili jsme do situa-
ce, kdy byl dlouhodobě hospitalizován prezident a zvažovalo 
se dočasné převzetí jeho pravomocí, pád Bohemia Energy 
a začátek energetické krize, pandemie Covid 19 a nyní i válka 
na Ukrajině. Pak Vás také může překvapit oznámení, že kvůli 
pandemickému zákonu budete ve sněmovně jednat přes noc, 
a to jen proto, že jej někteří nechápou a snaží se zviditelnit. 
Nakonec se jednání přes noc už několikrát opakovalo. Šíření 
strachu z řad SPD mi přinesl zážitek z demonstrací pod naši-
mi okny. Rétorikou Tomia Okamury šílené. Demonstranti pod 
okny napadají policisty a ohání se zavedením totality. Pande-
mický zákon platí řadu měsíců a neděje se nic. Setkal jsem se 
i s vojenským zpravodajstvím, které nám v předvečer vpádu 
ruských vojsk na Ukrajinu celou situaci dopodrobna popsalo. 
Tam jsem pochopil, že se nejedná o „čučkaře“, ale o skuteč-

né profesionály. Naše vláda nastoupila za nelehké 
situace v době rekordního zadlužování naší země. 
Asi i proto získala důvěru po nejdelším jednání 
o důvěře vládě v historii. ANO si chtělo připsat 
tento rekord a podařilo se. Prvním výsledkem jsou 
úspory ve státním rozpočtu v hodnotě téměř 100 
miliard, což je obrovské číslo, které se podařilo na-
lézt ve velmi krátkém čase. Doufám, že se vládě 
bude dařit a prosadí co nejvíce bodů z programu, 
aby se v naší zemi žilo lépe.
Chtěl bych také vyvrátit jeden mýtus. Kantýna 
zde není levná. Pro příklad nejlevnější chlebí-
ček stojí 19Kč, šunkový 25Kč, jídla začínají oko-
lo 100Kč, řízek s bramborem 109Kč a například 
hovězí nudličky s rýží stojí 270Kč. Přitom kvalita 
není nikterak valná a často vzpomínám na obědy 
z Černé louže :D. 

Jan Hofmann, Kněžmost

cHcete se vyjÁDřit 
k činnosti 
osADnÍcH výboRŮ? 
Jmenuji se Dagmar Kohoutová, od narození žiji 
v Suhrovicích a život v místní části mi není lhostej-
ný. Právě proto jsem se během studia regionálního 
rozvoje na Přírodovědecké fakultě Masarykovy uni-
verzity v Brně zaměřila na činnost osadních výborů. 
V rámci mé diplomové práce „Osadní výbory jako 
nástroj místní samosprávy“ vznikl dotazník zamě-
řený na činnost osadních 
výborů v obci Kněžmost, 
o jehož vyplnění Vás tímto 
příspěvkem žádám. Ano-
nymní dotazník je dostup-
ný pomocí přiloženého 
QR kódu a tohoto odkazu 
(www.osadnivybory.web-
node.cz). Další možností 
je přístup pomocí odkazu zveřejněného na webo-
vých stránkách obce. Papírová verze dotazníku je 
poté dostupná v obecní knihovně v Kněžmostě. 
Výsledky šetření budou sloužit pouze pro studijní 
účely. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 
10 minut. Dotazník je určen pouze pro obyvatele 
místních částí (Býčina, Čížovka, Drhleny, Chlumín, 
Koprník, Lítkovice, Malobratřice, Násedlnice, Solec, 
Soleček, Srbsko, Suhrovice, Úhelnice, Žantov) star-
ších 15 let. Dotazník představuje Váš subjektivní 
názor, odpovědi tedy nejsou správné nebo špatné. 
V případě jakýchkoliv připomínek či komentářů se 
na mě prosím obraťte.
Za všechny Vaše odpovědi předem děkuji. 

Dagmar Kohoutová, Suhrovice 
(dagmar.kohoutova@mail.muni.cz)
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INFO

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?  
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat  

o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?

Vše najdete na webu Středočeského kraje  
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu 
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ 

ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu 

pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991 

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

KOTLÍKOVÉ DOTACE
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ČERVENÝ HRÁDEK 

 

PRODEJ SLEPIČEK 
 

Tetra: hnědá 
Dominant: všechny barvy 

Green Shell: Araukana 
Dark Shell: Maranska 

 
Stáří 16 - 20 týdnů 

Cena 199 - 245 Kč/ ks 
 

Datum a čas prodeje: 
8. května a 9. června 2022 v 16.40 hodin 

 
Místo prodeje: 

Kněžmost 
Parkoviště u tenisových kurtů 

 
VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK 

cena dle poptávky 
 

Info: Po – Pá: 9.00 - 16.00 hodin 
tel. 601 576 270, 728 605 840 
www.drubezcervenyhradek.cz 

 
 

DAMA MB, s.r.o.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, 
VÍCE INFO NA: 

damamb@damamb.cz
603 995 297

STAVEBNINY V BAKOVĚ N. J.
PŘIJMOU DO SVÉHO TÝMU

NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR

• SKLADNÍKA 
(praxe na VZV)

• ŘIDIČE (C+E, 
profesní průkaz)
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veseLÉ veLikonoce
 

Já jsem malý králíček,
nesu Vám pár kytiček.

Jeden svazek daruji
a zdravíčko popřeji.

Velikonoce jsou tu zas,
prožijte v radosti a veselí tento čas.


