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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané,
věřím, že až budete číst tyto řádky, léto už bude v plném 
proudu a mnozí z vás se vydají na dovolené, dětem začnou 
prázdniny. Myslím, že to snad pomůže trochu se odstřihnout 
od současné zvláštní doby, která nás, a především tu nejstarší 
generaci, nenechá ani na chvíli v klidu.
Vím, že se snadno řekne: vypněte rádio, televizi a nečtěte no-
viny, ale chápu, že pro mnohé z vás to je denní rutina, která 
vás ale momentálně kvůli všem negativním a nepříjemným 
zprávám značně znepokojuje. Přesto to zkuste a třeba to bude 
lepší a možná budete mít více času na to sledovat místní „cvr-
kot“ a ten vás určitě znervózňovat nebude, spíše naopak.
Opět se mohou konat kulturní, společenské nebo sportovní 
akce bez veškerých omezení, takže si jistě budete moci každý 
vybrat podle svých osobních preferencí takovou, která vás po-
těší, pobaví a přinese vám příjemný zážitek. Sledujte stránky 
naší obce, plakátovací plochy, vývěsky nebo webové stránky 
okolních vesnic a měst. Stačí si jen vybrat. Sezonu například 
už zahájilo Valečovské léto se svými koncerty, zprovozněno je 
obecní koupaliště, pěkné počasí vybízí k výletům po okolí. A tu-
ristických cílů i přírodních krás je kolem nás opravdu mnoho.
Já bych rád popřál všem, zejména dospělým spoluobčanům, 
aby načerpali během léta tolik potřebnou energii; dětem přeji, 
aby se jim prázdniny vydařily, odpočinuly si od školních povin-
ností a zažily spoustu prázdninových dobrodružství.
Krásné, slunečné a ničím nerušené léto.

Ing. Adam Pospíšil, místostarosta obce

A tAkHle tADY žijeMe
Dnešní doba přímo volá po všem, co nám může přinést optimi-
smus a dobrou náladu. Myslím si, že k tomu patří i informace 
o nových akcích v naší obci. V minulém čísle Zpravodaje jsem 
slíbil, že o dalších našich aktivitách vás budu informovat příště. 
Dovolte mi splnit tento slib v následujících řádcích.  
Po realizaci prodloužení vodovodu v Suhrovicích byla celá 
stavba zakončena položením nového asfaltového povrchu 
na dotčené místní komunikaci.
Opravy komunikací probíhaly i v dalších částech naší obce – 
u Žaboklik silnice z Chlumína na Úhelnici, v Býčině a v úseku 

na Agropodnik, na Solci, v Násedlnici, na Žantově 
a několik místních komunikací v Kněžmostě. Tímto 
výčtem však opravy komunikací nekončí, protože 
na podzim chceme v těchto aktivitách pokračovat.
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Dokončujeme část hřbitovní zdi v Kněžmostě, kte-
rou v loňském roce „zrušil“ vichr. Přes problémy 
v dodavatelsko-odběratelských vztazích by stavba 
měla být v červnu dokončena.
Před několika dny proběhla komplexní rekonstruk-
ce střechy na objektu knihovny, kterou vyvolalo 
zatékání na několika místech. Bohužel rozsah pra-
cí byl nakonec větší, než jsme na počátku předpo-
kládali.

S otevřením letošní koupací sezony v Kněžmostě 
jsou spojeny i každoroční opravy vlastního bazé-
nu. I díky těmto pravidelným zásahům se celý ob-
jekt drží v dobré kondici. Letos jsme ještě doplnili 
i nové oplocení zadní části areálu.

V neposlední řadě je třeba i zmínit podepsání 
smlouvy na zpracování projektu vodovodu pro 
místní části Chlumín, Soleček a Solec s propo-
jením na už stávající vodovod v Malobratřicích. 
Projektové práce už jsou v plném proudu, a proto 
věřím, že do příštího roku budou obě stavby při-
praveny k realizaci. Nejen o průběhu těchto pro-
jektových prací, ale i další aktivitách vás budeme 
informovat zase příště.

Blíží se doba prázdnin a dovolených, a proto mi dovolte popřát 
vám závěrem příjemné strávení tohoto částečně i odpočinko-
vého období. Hlavně vše prožijte ve zdraví a dobré náladě. 

Ing. Karel Hlávka, starosta obce

koUpAliŠtě kněžMost
otevřeno denně: 10.00 – 19.00
Za nepříznivého počasí se otevírací doba může lišit.
Pro návštěvníky koupaliště, kteří využívají permanentky a chtě-
jí chodit plavat i mimo otevírací dobu, jsou připraveny k zakou-
pení přístupové čipy. Cena čipu je stanovena na 80,- Kč. Vstup 
na koupaliště je možný pouze brankou, kterou otevřete právě 
čipem. Čip je nepřenosný a každý vstup bude zaznamenán, 
proto žádáme všechny plavce, aby nikoho dalšího nepouštěli 
na bazén. Čipy budou vydávány pouze od 18 let věku. 

ceník v Roce 2022:

děti do 3 let: zdarma

děti 4-6 let: 30 Kč

děti 7-15 let, studenti SŠ a VŠ, důchodci, ZTP 
a ZTP/P: 50 Kč

osoby od 16 let: 80 Kč

snížené vstupné od 17.00 hodin pro všechny vě-
kové kategorie:
(platí pro všechny kategorie kromě dětí do 3 let 
a dětí 4-6 let)

40 Kč

permanentka děti 3-6 let: 350 Kč

permanentka děti 7-15 let, studenti SŠ a VŠ, dů-
chodci, ZTP a ZTP/P:  450 Kč 

permanentka standardní od 16 let: 650 Kč

Čip: 80 Kč

Oprava plotu u bazénu

Rekonstrukce střechy knihovny
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Akce ZÁklADní 
ŠkolY 

jARo v pRvnícH 
tŘíDÁcH
S příchodem jara se v prvních třídách konala 
spousta zajímavých akcí, při kterých se děti učily 
nové věci, ale zároveň měly pocit, že je to velká zá-
bava. Šňůru těchto dnů zahájilo Masopustní učení. 
Děti se dozvěděly základní informace o masopus-
tu, vyřešily sérii úkolů a na závěr si užily karneval 
ve školní tělocvičně. A dokonce i s balónky! Další 
v řadě byl Pyžamový den, kdy společně s žáky 5. 
B prvňáčci spolupracovali na návrhu originálního 
pyžama. Spolupráce byla příjemná a proběhla 
na jedničku. Následovalo Velikonoční učení, mo-
tivované řadou velikonočních symbolů. Na konci 
dubna přiletěly do prvních tříd čarodějnice a při-
nesly dětem zábavné úkoly do třídy i do tělocvičny. 
Všichni měli krásné čarodějnické kostýmy. V květ-
nu se děti účastnily programu Prožitkové bubnová-
ní, které se jim velice líbilo. Zkusily si totiž bubno-
vat na africké bubny. 

I. A + I. B a paní učitelky Anička a Míša 

ii. A – Šlo seMínko 
Do světA
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se děti z II. A vydaly do Ekocentra Za-
hrada v Mladé Boleslavi. Čekal je enviromentální program 
Šlo semínko do světa. Během lekce se žáci dozvěděli třeba 
to, kde se semínka rodí, jak cestují a jak rostou. Vše si během 
prožitkového programu mohli sami na sobě vyzkoušet. Vyro-
bili si vlastní model létajících nažek, osahali si i méně známá 
semínka cizokrajných rostlin, zjistili, jak vlastně vznikl suchý 
zip nebo na vlastní kůži zkusili, co vše potřebuje semínko 
ke svému růstu. Hlavně voda měla velký úspěch. Na závěr 
programu si každý vybral semínko, které si zasadil do hlíny 
a odvezl domů. Dětem tak doma roste hrášek, fazole, dýně 
nebo řeřicha. Po svačině jsme si ještě společně prohlédli mi-
nizoo a občerstvili se horkým kakaem. Den se nám všem 
velmi líbil.

Mgr. Tereza Černá – třídní učitelka II. A

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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jARní AktivitY ve iii. A
V květnu děti úspěšně ukončily kurz plavání v Mladé Boleslavi 
a za svoji snahu a pokroky v této důležité dovednosti dostaly 
Mokré vysvědčení. V něm jsou zaznamenány uplavané vzdá-
lenosti každého malého plavce. Lekce plavání jim přinesly 
spoustu zážitků a pro řadu z nich byly úplně prvním seznáme-
ním s různými plaveckými styly.
Jaro pro nás bylo ve znamení zajímavých společných aktivit. 
Například jsme navštívili zážitkové bubnování, kdy se celá tří-
da i s paní učitelkou přenesla na jednu hodinu do světa rytmu 
a zvuků. Měli jsme společně i Pyžamový den, kdy jsme strávili 
vyučování ve svých pyžamkách a nočních košilích. Někdo si 
přinesl i župan nebo polštářek a plyšáka, se kterým spí doma 
v posteli. 
Děti už dlouhou dobu prosily o to, abychom si udělali v naší 
třídě také zvířátkový den. Jejich přání bylo konečně splněno, 
když jsme v polovině května přivítali řadu dětí s jejich maz-
líčky. Raritní byl třeba pavouk sekáč, kterého přinesl jeden 
z chlapců ve skleničce. Jedna z holčiček zase přinesla v kra-
bičce ploštice, další velké šneky. Jinak se nám sešlo množství 
morčat, pískomilové, křečci a jeden zakrslý králík. Toho děti 
dokonce o velké přestávce ve třídě venčily na vodítku. Kdo ne-
mohl své zvířátko přinést nebo přivést, mohl alespoň ostatním 
ukázat fotku. Takže jsme si prohlédli i několik pejsků a kočiček 
na fotografiích. Kromě toho nám paní učitelka Brixí přinesla 
na ukázku svého hada – korálovku.
Užili jsme si i společné divadelní představení, které přímo 
ve škole secvičila s dramatickým kroužkem paní učitelka He-
malová ze III. B. Viděli jsme velmi vtipnou inscenaci o Jeníčko-
vi, Mařence a perníkové chaloupce. 
Nesmíme zapomenout ani na výlet do Ekocentra v Mladé Bo-
leslavi, který se uskutečnil už koncem března. Program o ptá-
cích děti zaujal natolik, že ani nešpitly. Měly možnost si zblíz-
ka prohlédnout modely některých známých ptáků, poslechly 
si mnoho zajímavých informací, hravou formou si svoje zna-
losti ověřily a na závěr programu si dokonce mohl každý vzít 
na ruku živou sovu pálenou. Někteří měli respekt, ale nako-
nec sebrali odvahu všichni. Každého zájemce jsme se sovou 
na ruce i vyfotografovali. Zbývající čas jsme strávili prohlídkou 
zahrady a jejích obyvatel: ryb, hadů, dravců nebo koz. Výlet se 
povedl a jistě to nebyla naše poslední návštěva v Ekocentru.
Na konci května jsme také navštívili knihovnu, kam přijela 
na besedu paní spisovatelka Michaela Fišarová. Dětem před-

stavila svoje knihy Ela v zemi trollů a Náš dvůr má 
tajemství. Děti si mohly knížky i zakoupit a nechat 
podepsat. V knihovně se jim líbilo, jako ostatně 
pokaždé. A na co se těšíme, než dostaneme vy-
svědčení? Třeba na sportovní den, který se tradič-
ně pořádá před koncem školního roku. Ale hlavně 
na školní výlet koncem června. Pojedeme totiž 
do zábavního parku Mirákulum u Milovic. 

Mgr. Vendula Svobodová
asistentka Katka Pospíšilová

iii. b A její ŠkolA 
v pŘíRoDě
Čekali jsme dlouho, ale nakonec jsme se dočka-
li. S radostí a nadšením jsme po dvou letech vy-
razili do podhůří Ještědsko-kozákovského hřbetu 
na školu v přírodě a rekreační areál chaty Kovář 
se nám stal na pět dní základním táborem. Pestré 
prostředí malebného kraje a skvělé zázemí areá-
lu nám posloužilo jak k aktivitám, tak k odpočinku. 
Mohli jsme vyrážet na toulky přírodou, za historií 
i na zdolání hory Ještěd. Všichni jsme si společ-
né chvíle blaženě užívali, nikomu se nic nestalo 
a my s radostí můžeme prozradit, že nám vyrůs-
tá výtečná třída dětí, která umí táhnout za jeden 
provaz, rozmanitě se pobavit, dokáže přiznat, že 
se někdy něco nepovede, ale hlavně si vzájemně 
naslouchat a respektovat se. 

Děkujeme rodičům, že nám svá dítka svěřili a v na-
šich aktivitách nás podpořili. Děkujeme, že jsou.

paní učitelka Soňa Hemalová 
a paní asistentka Lucie Brothánková

Akce iv. A
Na jaře se v naší třídě konala spousta zajímavých 
akcí. V rámci pracovních činností si žáci mohli vy-
zkoušet různé druhy aktivit jako drátkování, přípra-
vu chlebíčků, šití knoflíků a pěstování slunečnic ze 
semínek. Zažili i jiné přístupy k výuce matematiky 
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se stavebnicí Kvirin, kde skládali geometrické ob-
razce z dílků vytištěných na 3D tiskárně a počítali 
jejich obvody a obsahy. A v informatice si mohli vy-
zkoušet práci s roboty, které máme ve škole (Bee 
bot včelky a ozoboti).
Také jsme vyrazili mimo školu na dopravní hřiště 
do Mnichova Hradiště, kde se všem žákům po-
dařilo složit cyklistické zkoušky a do Ekozahrady 
do Mladé Boleslavi na program Včelí rojení, kde 
se žáci seznámili s životem včel a jejich produkty. 
Ochutnali jsme med a odvážlivci mohli nahlédnout 
i do úlu.

Mgr. Gabriela Hronová

jARní ŘÁDění v v. b
V pátek 1. dubna jsme si užili Pyžamový den, kte-
rý jsme pojali opravdu odpočinkově. Nejdříve jsme 
si povídali, jak vznikl apríl, pak jsme si nakreslili 

souhvězdí svého znamení a vytvořili noční hvězdnou oblohu. 
Čekaly nás také logické hádanky, ale ty nám nedělaly žádné 
problémy. Na závěr jsme s prvňáčky vytvořili kolekci pyžam, 
která jsme prezentovali na malé módní přehlídce.

Před Velikonocemi jsme v rámci výtvarné výchovy drátkovali 
s paní Martinou Kraušnerovou a začátkem května jsme se vy-
řádili při prožitkovém bubnování s panem Pavlem Jasanským. 
Oběma moc děkujeme, že nás navštívili a ukázali nám věci, 
které jsme ještě neznali.

Ve čtvrtek 12. května jsme konečně spali ve škole. Dopoledne 
jsme si společně připravili dobroty ve školní kuchyňce. V pět 
hodin jsme se sešli ve škole, připravili si ve třídě ležení a pustili 
se do tvoření společného obrazu. K večeři jsme měli párek 
v rohlíku a kluci nám připravili jako zákusek výborné vafle se 
šlehačkou a ovocem. Před spaním jsme ještě absolvovali bo-
jovou hru, krátce si zatančili a poté se zachumlali do spacáků. 
Moc jsme si to užili.

Od 23. do 27. května jsme vyrazili se spolužáky z V. A na školu 
v přírodě do Příchovic. Cílem bylo lépe se seznámit, spolupra-
covat, vzájemně respektovat, pomáhat si. V příštím školním 
roce nás totiž čeká spojování do jedné třídy, tak abychom se 
tam měli všichni dobře. Myslíme si, že se to povedlo. Větši-
nu aktivit si pro nás připravili lektoři z agentury Foxík, kterým 
moc děkujeme za opravdu pěkné zážitky. Nemůžeme ale za-
pomenout ani na majitele chaty pod Štěpánkou, kteří se starali 
o naše plná bříška a byla to opravdu výborná bašta.
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Den dětí jsme oslavili s deváťáky, kteří si pro nás na školní 
zahradě připravili různá stanoviště a navázala na to páteční 
návštěva kina, kde jsme zhlédli novou českou pohádku Zakle-
tá jeskyně.

žáci V. B + Mgr. Květa Havlíková

MAteMAtickÁ soUtěž 
MAso
Ve středu 11. května 2022 proběhlo jarní kolo matematické 
soutěže MaSo. Tentokrát jsme se na soutěž vydali do České 
Lípy. Žáci zde řešili nejen spoustu zajímavých příkladů a úloh, 
ale také byla důležitá zvolená strategie a spolupráce v týmu 
v doprovodné hře. Z naší školy se zúčastnily dva týmy: Řezníci 
– Antonín Přibík, Vítek Maršálek, Lukáš Vacek (žáci IX. třídy) 
a Kněžmosťáci – Barbora Vrabcová (IX. třída), Nikola Pokor-
ná (VIII. třída), Eliška Vedralová a Johanka Pelantová (obě VII. 
třída). Tým Řezníci skončil na 116. místě z 231 zúčastněných 
týmů. Děkujeme oběma týmům za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Lucie Hejnová

HUDební 
vYstoUpení žÁkŮ 
nAŠí ŠkolY
Dne 9. 5. 2022 proběhlo v prostorách auly naší 
školy hudební vystoupení organizované ve spo-
lupráci s paní Ivanou Velebnou (ZUŠ Mnichovo 
Hradiště, kytarové oddělení). Zúčastnilo se celkem 
12 hudebníků a zpěvaček z 1. i 2.stupně, kteří na-
cvičili 2 české písničky a jednu anglickou (Ob-la-
-di Ob-la-da od Beatles), a zároveň se doprovodili 
i na neobyčejných nástrojích (kromě klasických 
kytar a akordeonu hráli také na cajon, tamburínu, 
zvonkohru, kabasu a kazu). Diváky jim tvořil celý 1. 
stupeň včetně pedagogického doprovodu. Dětem 
se vystoupení mimořádně povedlo. Musely zvlád-
nout 5 kol zpěvu i hraní (celkem 3 hodiny včetně 
jen těch nejnutnějších přestávek), nezaváhaly ani 
jednou a měly obrovský úspěch u malých i velkých 
diváků. Všem zúčastněným moc děkuji, byli výteč-
ní a budu se těšit na další spolupráci. 
Zpěvačky: Andrea Kašpárková, Iveta Radoňová, 
Jasmína Jirsáková, Eliška Vedralová
Hudebníci (a zpěváci zároveň): Vítek Maršálek 
(tamburína, cajon), Antonín Přibík (akordeon), Jo-
sef Mareš, Matyáš Raclavský, Ladislav Koprnický, 
Dušan Prokůpek – všichni kytara, Johanka Pelan-
tová, Viktorie Kvašková – zvonkohra.

Mgr. Jitka Marešová

tURistickÝ 
kRoUžek
Na jaře se nám podařilo vyrazit na dva výlety 
s turistickým kroužkem. Nejprve jsme jeli na kon-
ci března do Borku pod Troskami a podnikli vý-



ŠkolA

9

let podél rybníků Věžák, Vidlák a přes Čertoryje 
do Turnova. Druhý výlet nás pak v květnu zavedl 
do Rychnova u Jablonce nad Nisou. Trasa vedla 
přes Černou Studnici do Tanvaldu. Oba výlety se 
nám vydařily a budeme se těšit na další společné 
akce na podzim!

Mgr. Gabriela Hronová

DivADelní kRoUžek 
ZŠ kněžMost

V květnu a červnu předvedli mladí herci našeho 
divadelního kroužku své herecké umění v před-
stavení o jeníčkovi a Mařence. Nakonec jsme 
odehráli pět školních představení, tři představení 
pro rodiče a dvě představení pro mateřskou ško-
lu. Vždy máme také velkou radost z diváků z řad 
dospělých, rodičů, prarodičů, přátel a kamarádů, 
kteří nám tím vyjadřují svou podporu. Všem moc 
děkujeme. 
A dětem z kroužku do příští sezóny přeji hodně 
chuti do práce a zlomte vaz!

Mgr. Soňa Hemalová, vedoucí kroužku

jARo v DRUžině
Během jarních měsíců jsme spoustu času trávili 
na školní zahradě, kde byly vysázeny nové stromy, 
aby nám alespoň částečně poskytly stín na naší 
terase. Pravidelně jsme navštěvovali knihovnu, na-
kreslili jsme obrázky našim spoluobčanům žijícím 
v DPS. Při vycházkách jsme pozorovali jarní příro-
du a poznávali květiny, stromy a objevovali krásy 
našeho okolí. Pravidelně také sledujeme ze zahra-
dy čápy na komíně v Žantově. Čápi létají nad škol-
ní zahradou a pohybují se v blízkosti naší školy. 
V družině jsme pro děti také uspořádali výtvarnou 
soutěž na téma „Bílý čáp”. Děti se snažily namalo-
vat čápa tak, jak ho znají.

ČARoDějnice v DRUžině
V družinách jsme také měli slet čarodějnic. Čarodějky a čaro-
dějové všeho druhu se hemžili po škole. V družině se museli 
zhostit soutěžních a zábavných úkolů. Na zahradě je čekalo 
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zábavné odpoledne s hrami a plněním úkolů např. hod myší 
(jen plyšovou) na cíl nebo honička s babou Jagou aj. Za úspěš-
né složení čarodějnické zkoušky dostali sladkou odměnu. 

DětskÝ Den v DRUžině

Ve středu 1. 6.  jsme společně s dětmi mohli opět po dvou 
letech covidových restrikcí oslavit Den dětí tak, jak jsme byli 
po léta zvyklí. Na zahradě děti plnily na deseti stanovištích 
úkoly vědomostní, sportovní a závodivé. Za každou splněnou 
disciplínu byly odměněny nějakou dobrotou nebo malým dá-
rečkem. Počasí nám přálo a děti se svých úkolů zhostily oprav-
du pečlivě a s radostí. Bubliny z bublifuků se rozlétaly po celé 
zahradě. Tento den jsme si s dětmi opravdu krásně užily a nyní 
se společně budeme těšit na prázdniny.

paní vychovatelky školní družiny

McDonAlD´s cUp 
2022
V letošním roce jsme se po úžasném úspěchu 
v roce 2018/2019, kdy jsme se umístili na fantas-
tickém 3. místě v krajském kole, znovu přihlásili 
na fotbalový turnaj McDonald‘s Cup.

Mladší kategorie 1.–3. tříd se automaticky, vzhle-
dem k malému počtu přihlášených škol, nomino-
vala do kola okresního. Starší kategorie 4.–5.tříd 
musela projít úvodním kolem přes ZŠ Mnichovo 
Hradiště, ZŠ Kosmonosy, ZŠ Dolní Bousov a do-
mácí ZŠ Bakov nad Jizerou. Zde jsme dokázali 
vstřelit celkem 61 branek, obdrželi jedinou branku 
a turnaj jsme tak s přehledem vyhráli. 
O týden později jsme si užili krásný fotbalový den 
v Kosmonosích, kde podmínky byly nadstandard-
ní. Skvělá organizace turnaje, krásně střižený pa-
žit a spousta dětí v pohybu. Mladší kategorie do-
kázala vstřelit 11 branek a v bojích o 5. místo jsme 
dokázali porazit 4. ZŠ MB. Starší kategorie ve sku-
pině porazila ZŠ Čachovice 4:2, ZŠ Kosmonosy 
10:3. Postupovali jsme tedy z prvního místa do se-
mifinále, kde jsme si poradili i s týmem ZŠ Brod-
ce. Bohužel ve finále jsme nehráli úplně svou hru 
a 7. ZŠ MB nad námi dominovala. Dokráčeli jsme 
tak mezi dva nejlepší týmy na mladoboleslavském 
okrese, což je veliký úspěch. Na všechny chlapce 
jsme moc pyšní. Příští rok si soutěž zahrají téměř 
stejní hráči a budeme mít co vracet. Práce s mlá-
deží ve fotbalovém klubu tady v Kněžmostě po-
slední roky byla a je na velmi dobré cestě. Chlap-
cům přejeme spoustu radosti ze hry.

ZŠ kněžmost reprezentovali: 
Tým mladších - Soukup Matěj, Král Michal, Čer-
ný Antonín, Halbich Oliver, Lochman Pavel, Po-
spíšil Jonáš, Dolák Pavel, Trojánek Karel, Zita 
František.
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Akce MAteŘskÉ ŠkolY 

jARní spoRtY
V posledním květnovém týdnu jsme ve žluté třídě mateřské 
školy měli téma „Jarní sporty“. S dětmi jsme si povídali o tom, 
jaké znají sporty, jejich názvy, jaký sport provozují a kde. Ně-
kolik sportovních disciplín jsme absolvovali následující den 
na hřišti. Závodili jsme v běhu na 100 metrů, ve skoku přes 
překážky i do dálky, v hodu míčkem do dálky a ve štafetovém 
běhu. Medaile, diplomy a sladké odměny si za své výkony za-
sloužily všechny děti. 

Další den jsme pro děti připravili cyklistické dopoledne. Nej-
starší předškoláci vyjeli na kole směr Důně, patřičně poučeni 
o bezpečné jízdě. Nejprve byly děti podrobeny zkoušce jízdy 
na kole – zda umí samostatně nasednout, dodržovat patřičné 
vzdálenosti mezi sebou při jízdě ve skupině a zabrzdit. Kluci 
a holky tento malý test zvládli na jedničku a tak jsme mohli 
vyrazit. Cyklistický peloton vedla maminka Marušky a také pro 
děti v lese ukryla poklad. Cesta mezi stromy značená šipkami 

Tým starších - Urban Šimon, Bednár David, Sou-
kup Vojtěch, Haken Jan, Krucký Milan, Šíp Ště-
pán, Hnízdil Martin, Matušinec Vilém, (v úvodním 
kole Jonáš Pospíšil).

Mgr. Zdeněk Chlup

Školní soUtěže 
2022
Po několika letech aktivní účasti našich žáků 
na okrskových, okresních i krajských kolech 
ve sportovních soutěžích jsme se odhodlali pus-
tit do organizace vlastních školních soutěží. V le-
tošním školním roce jsme zavedli soutěž ve sko-
ku vysokém a ve šplhu na tyči. Velice nás potěšil 
obrovský zájem dětí o nabízené sportovní aktivity. 
Skoku do výšky se zúčastnilo 38 dětí a ke šplhu 
se odhodlalo 29 dětí z prvního i druhého stupně. 
Ve šplhání na žáky čekalo překonání 4,5 m vysoké 
tyče. Viděli jsme obdivuhodné výkony. Ale nešlo 
zde jen o rychlost, už jen to, že děti vyšplhají, není 
bohužel v dnešní době vůbec běžné.

Atmosféra při skoku vysokém byla naprosto fan-
tastická, podpora při každém skoku fungovala 
skvěle, potleskem byl oceněn každý výkon. Do-
čkali jsme se laťky až ve výšce 151 cm, což je 
hranice, která je kritériem zápočtů na vysokých 
školách. Všechny účastníky chválíme a těšíme se 
na další ze sportovních výzev. Školní sportovní 
soutěže bychom rádi realizovali i v dalších letech, 
snad tedy stojíme na startu nové pěkné tradice.

Mgr. Zdeněk Chlup, Mgr. Jiří Lehečka
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ze šišek zavedla děti až k cíli a radost byla veliká. Ve školce 
jsme se rozdělili i s mladšími kamarády. Při cestě zpět děti 
mohly jednotlivě předvést i rychlejší jízdu - v bezpečném úse-
ku cesty. 
Pro nejmenší byla připravena dráha z kuželů před budovou 
MŠ, kde si děti na odrážedlech a  koloběžkách vyzkoušely 
jízdou slalomem i v kruhu svoji obratnost.
Počasí nám přálo a sportování děti bavilo. 

Jana Kabátková a Květa Kobrlová, žlutá třída

pŘijelA poUŤ – Aneb 
oslAvA MDD ve Školce
Kdo by neměl rád pouť? A kdo by neměl rád oslavy? Ve školce 
nás napadlo tyto dvě příjemné a veselé aktivity spojit právě 
1.6. na Mezinárodní den dětí. Úplně největším překvapením 
byl pro děti skákací hrad! To jsme ve školce ještě neměli - 
tolik jásotu a dovádění, když se po skupinkách všechny děti 
vystřídaly, školka dlouho nezažila. Samozřejmě nesměly chy-
bět stánky s občerstvením - s cukrovou vatou, se zmrzlinou 
a s dětským šampaňským. Děti se vystřídaly také u stanovišť 
s rybolovem, na skluzavce, v hodu na cíl a u dalších veselých 
úkolů. Nechyběl ani autodrom - závody na autíčkách. A disco 
s bublifuky? To nemělo chybu! Děti byly nadšené. Nejraději 
by měly oslavy ve školce každý den. Také potom vznikaly ty 
nejkrásnější dětské obrázky, nad kterými si děti nadšeně vy-
právěly, co se jim na pouti nejvíce líbilo.

Radka Pelantová, červená třída

DěkUjeMe HAsiČŮM 
ZA kRÁsnÉ 
DopoleDne!

Ve středu 20. dubna k nám přijeli hasiči SDH Kněž-
most. Nejprve proběhla ve třídě beseda, na které 
se děti dozvěděly, jaká je jejich práce, co dělat 
v případě požáru, na jaké telefonní číslo volat, 
jaké je vybavení hasiče, k jakým nehodám vyjíždí 
a komu pomáhají. A aby nezůstalo jen u slov, pro-
běhla venku před školkou ukázka hasičského zá-
sahu. Děti netrpělivě a s nadšením vyhlížely rychle 
přijíždějící hasičská auta. 
Po perfektně zvládnutém zásahu si i děti mohly 
vyzkoušet hašení vodou z hadice a nahlédnout 
dovnitř do aut. Samozřejmě došlo i na slíbené pře-
tahování hasičského auta versus děti. Kdo vyhrál? 
Děti! Za odměnu dostaly od místních hasičů ma-
ketu požárního auta. A kdo ví…, třeba se někdo 
z dětí jednou stane právě hasičem.
Děkujeme hasičům za ukázku a za čas, který si 
pro naše děti udělali. Bylo to super!

Vladimíra Bejrová, zelená třída 
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ČARoDějnickÁ DílnA 
v kniHovně 

Na konci dubna jsme pro děti přichystali čarodějnický den. 
Děti si mohly vyzkoušet dovednosti, které by měla zvládnout 
každá správná čarodějnice. V dílničce si poté vyrobily pěknou 
pavučinu s pavoučky. Nechyběla ani čarodějná básnička s ta-
nečkem. Během celého dne se děti mohly podívat na pohádku 
Malá čarodějnice.
Košťatům zdar a za rok na shledanou!

nÁvŠtěvA 
spisovAtelkY 
klÁRY sMolíkovÉ 
Děti ze čtvrté a šesté třídy základní školy se 
v knihovně setkaly s paní spisovatelkou Klárou 
Smolíkovou. 

Čtvrťáci se přenesli do doby husitské. Vojenské 
ležení s vozovou hradbou, kázání mistra Jana 
Husa v Betlémské kapli, zmatky na hoře Tábor či 
v Kostnici, tam všude se děti s Klárou Smolíkovou 
podívaly. Hravou formou si rozšířily své vědomosti 
o husitech.
Šesťáci nahlédli do židovského světa. Kdo to jsou 
židé? Co označují slova košer či šabat? Co je to 
tóra a kdo byl rabi Löw? To vše a mnohem více se 
šesťáci dozvěděli z projektu Kláry Smolíkové.
Děti z šesté třídy ještě shlédly v knihovně výstavu 
o židovských památkách Libereckého kraje, která 
je ještě více vtáhla do tématu projektu.
Děkujeme MAP II. Mnichovo Hradiště za pomoc 
s financováním tohoto projektu.
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tÝDen s AnDeRseneM 

V týdnu s Andersenem jsme se zaměřili na pohádky o Kr-
tečkovi z pera pana Milera. Akce byla určena nejmladším 
a prvostupňovým čtenářům knihovny. Promítaly se pohádky 
o Krtkovi, děti si namalovaly Krtkovy kalhotky. Připravena byla 
i stanoviště s pohádkovým čtením a rébusy. Děti Krtka prostě 
milují. Týden s Adersenem se pěkně vydařil.

Čtení v MAteŘskÉ 
Škole 
Na konci března zavítala paní knihovnice Lada do mateřské 
školky, a tím dětem oplatila jejich návštěvu v knihovně. Sa-
mozřejmě nepřišla jen tak, ale s novou pohádkovou knížkou 
„Ovečka Nina a jiné pohádky“. Přečetli jsme si spolu několik 
krátkých pohádek na jarní téma. Se slepičkou Boženkou jsme 

se dozvěděli, jak je to s vajíčky a s ježkem Bodlin-
kou, jak to chodí v ježčí rodině a že všechna mlá-
ďátka pěkně poslouchají své maminky.
Těšíme se na další setkání.

pŘeDŠkolÁci 
v kniHovně 
Projektový den pro předškoláky z mateřské školky 
Klubíčko v Bosni se moc vydařil. Děti si vyzkouše-
ly, zda jsou připravené jít do školy. Povídali jsme si, 
co patří či nepatří do školní tašky, poznávali jsme 
barvy a počítali. 
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Děti vše zvládly na výbornou a v září mohou s kli-
dem nastoupit do první třídy. 
Hodně štěstí ve škole.

nÁvŠtěvY 
ŠkolnícH DRUžin 
Během celého školního roku nás v knihovně na-
vštěvují děti ze školních družin. Naším záměrem 
je prohlubování čtecích návyků, seznámení se za-
jímavými příběhy a v neposlední řadě představit 
knihovnu a její náplň. To vše se daří za pomoci vy-
chovatelek, které nám vycházejí vstříc a následně 
rozvíjí náplň setkávání v družině.
Přejeme dětem i vychovatelkám pěkné prázdniny 
s knihou.

loUtkovÉ 
DivADelní 
pŘeDstAvení pRo 
MAteŘskoU ŠkolU 
Co takhle divadlo v knihovně?
Krásné propojení loutkové pohádky a příběhů 
z knih se podařila ve spolupráci knihovny s mateř-
skou školou. Dětičky zavítaly do nového prostředí 
a užily si představení „O paní z jezera“ v podání 
mladého umělce Štěpána Tučka.

Dětské odezvy byly spontánní a plné radosti i napětí.
Těšíme se na shledání a přejeme celému kolektivu MŠ odpo-
činkové prázdniny.

beseDA se 
spisovAtelkoU 
MicHAeloU FiŠARovoU 
Třetí třídy naší základní školy přišly do knihovny besedovat 
s autorkou dětských knih Michaelou Fišarovou. Povídaní se 
neslo ve veselém duchu a v představení autorských ukázek 
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z knih doplněné interaktivními vstupy. Bylo vidět, že autorka 
děti zaujala a její knihy hned po skončení besedy zmizely 
z knihovny.
Děkujeme učitelskému sboru za podporu projektů v naší 
knihovně.
Přejeme všem pěkné prázdniny.

senioR klUb 
senioRskÁ DílnA
Po delší pauze jsme se mohli opět sejít při senior-
ských aktivitách v knihovně. Dílnička byla v plánu 
již dlouho a místa k vyrábění se rychle zaplnila. 
Samozřejmě jsme se museli po tak dlouhé době 
nejprve přivítat a trochu si popovídat.
Tvořili jsme recyklací.  Ozdobná ramínka s ptáčky 
a srdíčky se všem moc povedla a udělala radost.
Těšíme se na podzim s novými nápady.

viRtUÁlní UniveRZitA tŘetíHo věkU
Na podzim máme v plánu zapojit se opět do studia 
VU3V. Zveme Vás, pojďte to zkusit s námi. Pokud 
byste měli zájem, stačí se stavit v knihovně. Rády 
vám zodpovíme všechny dotazy a se vším vás se-
známíme.

za knihovnu Ivana Cenefelsová a Lada Charvátová
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novÉ kniHY 
steve Robinson: spříznění
Pouze muž bez rodi-
ny může odhalit kořeny 
vlastního spříznění… Jef-
ferson Tayte věnoval celý 
život zkoumání neúplných 
rodokmenů, aby pomo-
hl rozvráceným rodinám 
a odkryl dlouho ukrytá 
tajemství. Sám je ale sa-
motář, muž bez kořenů 
– jeho vlastní původ před-
stavuje největší záhadu 
jeho kariéry.

janelle brown: naposledy se ohlédni
Před rokem se Billie Fla-
naganová vydala sama 
na horskou túru – a od té 
doby ji nikdo nespatřil. 
Záchranáři našli jen její 
rozbitý mobil a jednu po-
horku, tělo ale ne. Man-
žela a dospívající dceru 
tragédie těžce zasáhne 
– Jonathan hledá útěchu 
v občasném pití, Olive 
se propadá do osamě-
losti a pronásledují ji podivné vidiny a halucinace, 
jako by její matka byla stále naživu. Její otec má 
o trápení víc, a v tom náhodou narazí na tajemství 
z minulosti, které před ním Billie dokázala skrýt. 
Jeho představy o vlastní ženě se zhroutí. Nakolik 
ji doopravdy znal? Kdo vlastně Billie Flanaganová 
byla?

Markéta Harasimová: na kočičí svědomí
Beáta nikdy neměla zví-
ře a ani o žádné nestojí. 
Jednoho nevlídného listo-
padového rána jí ale ces-
tu zkříží opuštěné černé 
kotě a ona se rozhodne 
mu poskytnout dočasný 
azyl. Jenže z několika ho-
din se stanou dny, a než 
se mladá žena naděje, 
zakotví malý tulák v její 
domácnosti natrvalo. Dokonce se zdá, že nad ní 
kočka drží ochrannou packu, protože od své pa-
ničky zvláštním způsobem odhání neperspektivní 
partnery. Přátelství těch dvou je den ode dne pev-
nější, nic však netrvá věčně. Jedno odpoledne se 
totiž Beátina čtyřnohá společnice zatoulá a zmizí. 
Vyplní se přísloví, že „kdo hledá, najde“?

julie caplin: Domek v irsku
Hannah Cambellová se rozhodla pro 
velkou životní změnu a vyměnila kari-
éru úspěšné právničky z uspěchané-
ho Manchesteru za studium na vyhlá-
šené kulinářské škole v Irsku. První 
den si v Dublinu užívá všechno, co 
nové město nabízí – speciality, skvělé 
drinky a také společnost charismatic-
kého Conora, se kterým se náhodou 
seznámí. Když se další den přesune 
na malebný venkov, kde se škola na-
chází, zjistí, že „to, co se stane v Du-
blinu, nezůstane jen v Dublinu“. Kulinářská škola ukrytá mezi 
krásně zelenými kopci naučí Hannah mnohem víc než kuchař-
ské základy.

jana poncarová: eugenie
Podtitul: Příběh české hoteliérky
Román je inspirovaný skutečnými 
osudy Eugenie Egertové Janečkové 
a plzeňského hotelu Continental. Eu-
genii jako většinu žen té doby čeká 
smluvený sňatek. S manželem se sta-
rá o chod hotelu, kde prožijí okupaci 
i válku. Bombardování Plzně poškodí 
hotel a připraví ji o otce a manžela. Až 
osvobození americkou armádou při-
náší do jejího života nejenom novou 
naději, ale i lásku.

linda castillo: Zpřetrhaná pouta
Ovdovělý amiš Adam Lengacher, kte-
rý vzal své děti na projížďku na sa-
ních, narazí cestou na auto, které 
uvízlo v závějích, a opodál najde bez-
vládnou ženu. Zavolá tedy náčelnici 
policejního oddělení v Painters Millu 
Kate Burkholderové. Ta se k neho-
dě neprodleně dostaví a zažije šok: 
v oné neznámé poznává Ginu Co-
lorosovou, policistku a spolužačku 
ze studií na policejní akademii. Gina 
jí prozradí, že je hledaná za vraždu 
policisty. Tvrdí, že ona je nevinná, že 
za jejím obviněním stojí spiknutí zkorumpovaných policistů, 
které chtěla odhalit. Kate požádá o pomoc svého přítele agen-
ta Johna Tomasettiho a společně se pouštějí do vyšetřování 
případu. Záhy se však ukáže, že nikdo o té noci, kdy Gina 
údajně zastřelila kolegu, nechce mluvit.

sandra brown: lest
Osm žen, které zmizely beze stopy. Další možná oběť... jeho 
žena. Agent FBI Drex Easton je neúnavně hnán jediným cí-
lem: dostat podvodníka dříve známého jako Weston Graham. 
Za posledních třicet let vystřídal Weston mnoho jmen a bez-
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počet převleků, aby vylákal bohatství 
z osmi zámožných žen, které pak 
zmizely beze stopy. Jediný společný 
znak v životě všech obětí je nový muž, 
který vždy rovněž zmizí a nezanechá 
žádný důkaz o své existenci. Drex je 
přesvědčen, že všechny tyto ženy 
zabil sociopat Weston Graham. Ale 
pokaždé, když se Drex přiblíží k tomu, 
aby ho chytil, Weston změní identi-
tu a znovu mu unikne. Teď poprvé 
v dlouhé hře na kočku a myš má Drex 
podezřelého konečně v dohledu.

kateřina tučková: bílá voda
Dlouho očekávaný přelomový román o ženách, víře a zlu.

Bílá Voda. Takto poeticky se jmenu-
je pustá vesnice skrytá ve stínu po-
hraničních hor, kam kdysi přicházely 
zástupy poutníků vyprosit si pomoc 
u zázračné sošky Panny Marie. Prá-
vě sem o několik století později přijíž-
dí Lena Lagnerová, aby se tu skryla 
před svou minulostí, která ji přivedla 
na pokraj sebevraždy. Namísto kláš-
tera s početnou řeholní komunitou tu 
však najde pouze několik řádových 
sester, vedených svéráznou řeholnicí 
Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody o po-
slední zářijové noci roku 1950, kdy komunistický režim zosob-
něný démonickým páterem Plojharem odvlekl v rámci Akce Ř 
všechny řádové sestry do sběrných klášterů. Mladičká Evari-
sta tehdy dostala na výběr: vrátit se do civilního života, nebo 
s ostatními sdílet jejich příští osud. Nezaváhala ani na oka-
mžik. Stejně jako všechny řeholnice byla nasazena na nucené 
práce a vystavena ponižování v komunistickém kriminálu i mu-
čení, aby se vzdala víry v Boha. Marně. Lena však zjistí, že tím 
Evaristin dramatický příběh pouze začíná, a brzy pochopí, že 
démoni obcházející minulost bělovodských řeholnic nezmizeli, 
a navíc jsou součástí i jejího vlastního osudu...

Darcy coates: Záhada domu Marwicků
Žiju vedle domu, kde straší. Začala jsem mít podezření, že je 
s gotickým domem něco v nepořádku, když jeho rodina prchla 
uprostřed noci, děti s křikem a matka uplakaná. Nikdy se ne-
vrátili, aby si odvezli nábytek. Žádná 
rodina tam nezůstane dlouho. Zvířata 
se tomu místu vyhýbají. Jednou mi 
připadalo, že jsem zahlédla ženskou 
siluetu, jak se prochází jednou z míst-
ností v horním patře… ale to bylo ne-
možné – nikdo tam v tu dobu nežil. 
Do domu se právě nastěhovala nová 
majitelka, Anna. Navštívila jsem ji, 
abych ji před budovou varovala. Ne-
čekala jsem, že se z nás stanou ka-
marádky, ale osud tomu chtěl jinak. 

Teď, když se dům u Marwicků probouzí, poprosila 
mě, jestli bych u ní nezůstala přes noc. Nikdy jsem 
neměla v plánu se s budovou nebo její pomstych-
tivou, mrtvou obyvatelkou zaplést. Teď ale musím 
Annu zachránit… než bude pro obě z nás příliš 
pozdě.

sarah jio: láska z deníku
Emily se po rozvodu vypraví na místo, které 
v dětství nejvíc milovala – na kouzelný ostrov 
Bainbridge, kde žije její 
svérázná teta Bee. Před-
stava klidné dovolené se 
rozplyne v nenávratnu, 
když potká pohledného 
souseda své tety Jacka 
a vzápětí narazí na svou 
dávnou lásku Grega. 
Emily je oběma muži 
okouzlena, problém ale 
je, že neví, kterým víc. 
Pak však v tetině domě 
objeví starý červený de-
ník, jehož četba ji úplně 
pohltí – vypráví milostný příběh ženy, která na os-
trově před časem žila. Je možné, že se deník 
k Emily nedostal pouhou náhodou? A jak souvisí 
s jedním z mužů? Jedno je jisté – díky němu Emily 
pochopí, kam skutečně patří.

DětskÉ novinkY

Michaela Fišarová: náš dvůr má tajemství
Příběh v sobě skrývá 
nejen dobrodružství a ta-
jemnou záhadu, ale i přá-
telství mezi Ondrou a Jo-
hankou. Vezmou mezi 
sebe i Erika? Ondra bydlí 
v obyčejném pražském 
činžáku, který se nave-
nek tváří nevinně, ale 
v zákoutích svého dvora 
skrývá netušené překva-
pení. V jednom ze sklepů 
číhá tajemné zvíře, a Ondra s Johankou se vydá-
vají na napínavé noční pátrání. Aby těch pohrom 
nebylo málo, dozvídá se Ondra, že u nich bude 
nějaký čas bydlet nenáviděný bratránek Erik. Za-
bere mu půl pokoje, bude si hrát s jeho hračkami 
a rodiče si ho budou všímat víc než Ondry. To si 
žádá krutou pomstu…

khaterine Arden: Mrtvé hlasy
Ollie, Brian a Coco mají strašidelných zážitků 
po krk. Poté, co na podzim na školním výletě jen 



kniHovnA

19

těsně unikli usměvavému 
muži a jeho zlověstným 
strašákům, se těší, že si 
užijí nějakou legraci. Ly-
žování na Jedlové hoře 
zní slibně, ale jejich nad-
šení se kvapem vytratí, 
když je sněhová bouře 
uvězní na chatě pouze 
s rodiči a záhadným lov-
cem duchů panem Volan-
dem.

Michaela Fišarová: ela v zemi trollů
Ela odcestuje s rodiči 
na daleký Island a roz-
hodne se psát si cesto-
vatelský deník. Tak vzni-
ká vyprávění, které nás 
seznamuje s životem 
na krásném i tajemném 
ostrově plném sopek 
a ledovců pohledem ma-
lého děvčátka. Toužíte 
poznat krásy a záhady 
ostrova, kde žijí trollové? 
Tenhle dětský cestopis 
vás tam přenese! Chtěli byste navštívit úchvat-
nou zemi ledu a ohně? Ostrov plný dřímajících 
sopek, tryskajících pramenů, nádherných ledovců 
a tajemných trollů? Máte štěstí – právě na takový 
vás vezme holčička Ela v této knížce. Ačkoli ona 
to není ani tak knížka, jako Elin cestovatelský de-
ník. Připoutejte se, odlétáme za dobrodružstvím 
na báječný Island!

petra Martišková: tanec v srdci
Hlavní hrdinka příběhu, 
sedmnáctiletá Lucie, žila 
dosud poněkud nudným 
životem spořádané stu-
dentky gymnázia s dob-
rým prospěchem. Díky 
vyhlášené taneční sku-
pině Magika se však její 
život obrací vzhůru no-
hama a Lucie se, spolu 
s nenáviděným lamačem 
dívčích srdcí Robem, 
pouští do téměř vražed-
ného úkolu, naučit se 
za dva měsíce sestavu na soutěžní vystoupení. 
Roztáčí se kolotoč tréninků, zkoušek i kvalifika-
ce na soutěž, při kterém k sobě s Robem, přes 
počáteční nevraživost, nacházejí cestu a Lucka 
poznává, že život nemusí být jen šedivě nudný, 
ale zbarvený milionem barev.

pavla pavlíčková kovaříková: 
Mucošci a tajemství alchymie
Kdo z nás by nechtěl rozluštit tajem-
ný pergamen nebo se vydat po sto-
pách prastarých map? Není tedy 
divu, že i Míše doslova učaruje nález 
v historickém muzeu. Tím spíš, že je 
svázán s pověstí a roztomilými, leč 
tajemnými soškami Mucošků ze 14. 
století. S partou kamarádů se ponoří 
do časů pradávných ozvěn a naléha-
vého šepotu stínů. Vydají se po za-
šlých stopách zakázané alchymie, 
jinotajů, ztracené truhly, prokletí a tajemství Mucošků. Avšak 
ani ve snu je nenapadne, jaká dobrodružství a chvílemi i boj 
o holý život při tom zažijí. Rozluští tajemství alchymie? Podaří 
se jim odhalit záhadu Mucošků a najít poklad?

jen calonita: léto na táboře
Proč si jenom Samina nejlepší kámo-
ška musela zrovna před prázdninami 
najít kluka! Aby Sam nemusela celé 
léto poslouchat jejich zamilované vr-
kání, přihlásí se na tábor. Jenže tam ji 
čekají nástrahy v podobě primadony 
Ashley, dívčího idola Huntera a poho-
dáře Colea.

„Dobrá kniha patří k létu,
nalistuj si první větu,

otoč list a začni číst…“

Milí čtenáři, přejeme vám krásné léto, 
plné sluníčka, pohody a klidu.
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ZvonY 
16. dubna 2022, na Bílou sobotu, kdy se podle velikonočních 
tradic vracejí zvony z Říma, jsme slavnostně představili nové 
kněžmostské zvony, které se vracejí do naší obce přesně 
po osmdesáti letech. Jde o tři zvony, které nesou jména sva-
tých pro naše okolí nejpodstatnějších. 

Největší z nich nese jméno svatý František serafínský, 
po patronovi našeho kostela. Druhý zvon nese jméno svatá 
Anna, jméno světice, která je v kraji zmiňovaná od našeho 
dětství a jistě ještě mnohem dřív, je patronkou našeho kraje 
a chrání nás od všeho zlého. Poslední, nejmenší zvon nese 
jméno svatá ludmila, jméno světice, od jejíž mučednické 
smrti jsme loni vzpomínali 1100 let, a také proto, že se o jeho 
vznik zasloužila paní Ludmila Řehulková, 
která už bohužel není mezi námi. Covidová situace ovšem zne-
možnila přivítání našich zvonu v minulém roce, v roce výročí 
svaté Ludmily. Třetí zvon bude zároveň sloužit jako umíráček, 
po kterém zdejší obyvatelé tolik volají.
Přivítání nových kněžmostských zvonů zasáhlo do srdcí 
všech, a to nejen dárců, díky nimž bylo možné zvony pořídit, 

ale i obyvatel, kteří chtějí v Kněžmostě natrvalo za-
pustit své kořeny. Zvony budou oznamovat poled-
ne a podvečer, budou zvát na různé společenské 
události, budou provázet zesnulé.
Během této velikonoční akce jsme také promítali 
video, které jsme pořídili při samotném odlévání 
zvonu, vystoupil kněžmostský pěvecký sbor, čest-
nou stráž u zvonu drželi zástupci kněžmostského 
Junáka, slovem slavnost provázel člen našeho 
spolku David Vejražka. Slovo měli pan starosta 
Karel Hlávka a pan farář, děkan Pavel Mach. Svým 
rozsahem i poselstvím to vlastně byla jedna z nej-
důležitějších akcí našeho spolku i Obce a Farnosti 
Kněžmost. Obě videa pořízená jak ze samotného 
odlévání kněžmostských zvonů, tak ze slavnost-
ního odhalení na náměstí v Kněžmostě, lze vidět 
na webových stránkách Obce Kněžmost v odděle-
ní „místní spolky“ pod Spolek přátel kultury Kněž-
most nebo na facebookových stránkách našeho 
spolku nebo na YouTube pod jménem Zdeněk 
Zdobinský.

Ještě jednou děkujeme všem sponzorům a dár-
cům a připomínáme, že sbírka ještě nekončí, 
v současné době máme na kontě 216 583,14 Kč. 

Číslo účty sbírky na zvony: 2401547380/2010
za Spolek přátel kultury Kněžmost

Zdeněk Zdobinský
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skvělÝ vÝsleDek 
sDH solec-
MAlobRAtŘice 
V sobotu 28.5.2022 se uskutečnila Okrsková sou-
těž hasičů v požárním útoku 8. okrsku Kněžmost. 
Po dvouletém odkladu, zaviněném pandemií Co-
vid, se pořadatelsky soutěže zhostilo SDH Buda-
-Horka a samotná soutěž se konala na Budách 
na hřišti. Okrskové soutěže se zúčastnilo i SDH 
Solec-Malobratřice a po dvouleté odmlce začala 
naše družstva s radostí pilně trénovat. K přípravě 
jsme přistoupili zodpovědně a absolvovali jsme 
celkem devět nácviků, čtyři nasucho a pět s vo-
dou. K přípravě nám posloužil sál hasičárny a ven-
kovní pergola a dále pak pronajaté hasičské areály 
v Bechově-Svobodíně a Obrubcích.

Trénovat jsme začali počátkem dubna a jak to tak 
bývá, potýkali jsme se i s problémy, někdo se ne-
dostavil, přišla i zranění a nebo na poslední chvíli 
změny v družstvu dětí. Náš dvorní mechanik opět 
výborně připravil náš letitý stroj PS12 za podpory 
obce Kněžmost, a tak jsme mohli s klidem vyrazit 
vstříc Okrskové soutěži.

Letošní Okrsková soutěž se nesla v duchu upra-
vených pravidel na přání pořádajícího SDH a do-
hody zástupců okrsku na Okrskové schůzi. Sou-
těž absolvovali děti na dva útoky, ženy a muži pak 
na jeden útok. Po ranním nástupu všech družstev 
soutěž zahájily nejprve děti dvěma útoky. Hned při 
prvním útoku naše děti ze Solce dosáhly vynikají-
cího času a umístění na 1. místě v soutěži. Druhý 
útok byl o malinko horší. Následně nastoupily k je-
dinému pokusu Solecké ženy a skvělým útokem 
a obdivuhodnou taktikou naši strojnice, dosáhly 
na krásné 3. místo v soutěži.

Poté již přišli na řadu ke svému jedinému útoku 
muži. Solečtí hasiči nastoupili ke svému pokusu, 
až jako 12-tí, ale nenechali se ničím ovlivnit a před-
vedli nádherně provedený útok, který ve výsled-
cích znamenal vynikající 2. místo v soutěži. Nut-
no ještě podotknout, že při útoku došlo i na malý 
moment k nechtěnému zhasnutí stroje a opětovné 
nastartování. Strojník zareagoval velmi rychle!

Závěrečný nástup družstev jsme si všichni náram-
ně užili a na Solec jsme vzápětí přivezli nádherný 
výsledek. Závěrem je nutno všem zúčastněným 
poděkovat za přístup, přípravu, účast v soutěži 
a za krásné výsledky. Na naši základně v Solci 
jsme to pak náležitě společně oslavili!

za SDH Solec-Malobratřice

Luboš Koprnický, starosta SDH             

 foto: Matěj Kavalír     
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HAsiČi sUHRovice - 
okRskovÁ soUtěž v pÚ 
nA bUDÁcH 
Tak jsme se konečně dočkali!!! Po třech letech se opět usku-
tečnila okrsková soutěž v požárním sportu, která byla napo-
sled v roce 2019 na Branžeži. Letos v pořádání soutěže byl 
na řadě SDH Buda-Horka a celé to proběhlo v odpočinkovém 
areálu na Budách. 
Jako vždy se v jarních měsících koná schůzka všech sborů, 
kdy pořadatel uvede svoje propozice, vezme v potaz případné 
připomínky a může se začít s přípravami na tréninky. My, jako 
hasiči Suhrovice, po takové pauze, jsme se zabývali složením 
a počty družstev. Myslím si, že jsme nebyli jediní, kteří řešili 
tento problém, protože původní družstva dětí odrostla a pře-
místila se do dospělých, nebo v družstvech dospělých došlo 
k redukci.
I přes počáteční obavy se podařilo složit po jednom družstvu 
dětí, žen a mužů. Složení bylo ve většině zcela nové nebo 
na pár výjimek došlo ke změně postu ve družstvě.
Jako v předchozích našich účastí v první řadě bylo se zaměřit 
na děti. Tréninky probíhaly dle možností jeden den v týdnu, jak 
se říká na „sucho“ a následně o víkendu s vodou.
Účast i nadšení bylo na správné koleji, aby se dostavil během 
soutěže dobrý výsledek a ten se dostavil. Družstvo našich 
dětí, kde věk začínal u nejmladšího 7 let a nejstaršího 13 let 
ve složení Štěpán Svoboda, Adam Brzobohatý, Ondřej Bartoň, 
Viktorie Kvašková, Bohumil Stádník, Vojtěch Brzobohatý, Vi-
lém Matušinec, získali 2. místo. Jejich radost z takového umís-
tění byla veliká a upřímná.

Samozřejmě i u dospělých tréninky probíhaly v po-
dobném duchu jako u dětí, s rozdílem menší čet-
nosti. Přesto i umístění u žen i můžu bylo velice 
příjemné a jak se říká, chyběl malý krůček k umís-
tění na bedně. Pokud to vezmu celkově, tak naše 
účast na letošní okrskové soutěži byla úspěšná, 
umístění mohlo být lepší i horší, ale každý kolek-
tivní sport je o chybách. Abychom si mohli vzájem-
ně sdělit zážitky, výtky nebo prodiskutovat další 
budoucnost, sešli jsme se po soutěži v hasičské 
zbrojnici v Suhrovicích.
Jak je dobrým zvykem chtěl bych za sebe poděko-
vat členům sboru, kteří se aktivně účastnili příprav, 
tréninků a soutěže, ale i těm, kteří nás přišli podpo-
řit a také obci Kněžmost.
Už teď se celkem těšíme na další okrskovou sou-
těž v roce 2023, kde bychom dle plánu měli být 
organizátorem my.
za SDH Suhrovice, Ladislav Bartoň, starosta SDH
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ZMěnY 
v sUHRovicícH 
A DRHlenÁcH 
Tak, jak bylo popsáno v předchozích číslech zpra-
vodaje, začala a byla dokončena stavba vodovodu 
ke konci roku 2021 v Suhrovicích na lokalitě Pase-
ka, kde nikdy žádný nebyl a v posledních letech 
zde voda velmi chyběla.
Kvůli tomu, že bylo nevhodné počasí i roční doba, 
tak nebyla zcela dokončena povrchová úprava ko-
munikace, kudy se vodovodní řad pokládal. Tento 
stav zůstal do měsíce května 2022, kdy po rozhod-
nutí obce Kněžmost došlo k nové pokládce asfaltu 
v plné šíři komunikace. Původní myšlenka, že se 
opraví pouze ty části, kde se prováděly práce, byla 
zavrhnuta z technických i ekonomických důvodů. 
Myslím si, že toto rozhodnutí bylo správné a nový 
povrch vydrží mnoho let.
Také mě, ale i další obyvatele Paseky, určitě po-
těšilo, že bylo v rámci možností, se dohodnout 
a provést úpravy dle požadavků, které byly vysly-
šeny a bylo tak i provedeno. Je tím myšleno využít 
vyfrézovaný původní asfalt a použít pro zpevnění 
plochy pro parkování aut.
Celkově bych s dovolením řekl, že celá realizace 
vodovodu se podařila ke spokojenosti všech.
V Drhlenách se po roce místní dohodli provést 
v měsíci dubnu brigádu na čistotě a obnově ze-
leně u autobusové zastávky. Sešla se jich pěkná 

skupinka a zapojily se i děti. Udělali pěkný kus práce a výsle-
dek bude pro každého viditelný. Tím bych chtěl všem, kteří se 
podíleli na této brigádě poděkovat.

Ladislav Bartoň, předseda osadního výboru

ZÁsilkovnA Z-boX
Vážení občané, s potěšením vám oznamujeme, že na par-
kovišti Na Kopečku (křižovatka Branžežská x Růžová) byl 
v polovině června k vašim službám umístěn Zásilkovna-box 
- samoobslužné výdejní a podací místo se zásilkovnou.

► Vyzvedávání zásilek 24/7
► Okamžité vyřízení bez front
► Bezkontaktní předání
► Platba dobírek přes aplikaci
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