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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou už za námi, ve čtvrtek 1. září byl slavnostně
zahájen v naší pěkné škole nový školní rok a my všichni budeme doufat, že zítra bude lépe než dnes. Letošní nezvykle
teplé léto bylo určitě pro mnohé z Vás vítanou možností k načerpání nových sil, které v této nelehké době budeme všichni
potřebovat.
Protože tyto řádky se k Vám dostanou až po komunálních volbách, dovolte mi podělit se s Vámi o následující úvahy. Jak už
tomu obvykle bývá, jsou s výsledky voleb někteří spokojeni
a jiní zase spíše rozladěni. Ale to je život, který se s námi většinou moc nemazlí. Právě proto bych Vám chtěl v tuto chvíli připomenout, že sliby a hezká slova Vám posun k lepšímu
zítřku nezajistí. Dnešní doba je bohužel těmito nešvary přímo
typická, protože jak se říká, slibem nezarmoutíš. Dokonce se
tím, k naší smůle, velmi často řídí i naše politická elita. Zamysleme se a pokusme si otevřeně přiznat, zda náhodou neneseme sami trochu viny na těchto skutečnostech. Odpověď si
každý musí nalézt sám u sebe.
I přes tato neveselá slova o stavu společnosti v našich končinách Vám úplně na závěr přeji dobrou náladu, zdravý optimismus a nehasnoucí životní elán na Vaší životní pouti.
Ing. Karel Hlávka
starosta obce

Obnovená polní
cesta
Obec Kněžmost se ve spolupráci s osadním výborem Solec-Soleček-Malobratřice a po dohodě se
společností AgroVation k.s. rozhodla obnovit zaniklou polní cestu, která spojuje místní části Drhleny a Malobratřice. Do budoucna bude tato cesta
osázená náhradní výsadbou stromů.

Rada obce
přijala peněžní
prostředky
od Nadačního
fondu Škoda auto
► ve výši 234 995 Kč na rekonstrukci prvního patra hasičské zbrojnice v Kněžmostě v rámci projektu „Pojďme se vzdělávat a bavit“. Celková výše
nákladů by se měla vyšplhat na cca 540 tis. Kč.
V rámci tohoto projektu bude v hasičárně položena nová podlaha, provedena výmalba, budou nakoupeny nové jídelní stoly a židle, ozvučení a také
např. nové nerezové mycí stoly. Místnost bude využívána jako společenská místnost - prostor pro
vzdělávání, přednášky nebo představení, slavnostní události a oslavy,
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► ve výši 136 000 Kč na vytvoření volnočasové zahrady v objektu základní školy Kněžmost v rámci
projektu „Volnočasová zahrada – ZŠ Kněžmost“.
Prostor by měl sloužit dětem v době školního vyučování a odpoledne i školní družině. Na zahradě
vznikne větší pergola, která bude umístěna na nynější terase za školou s lavicemi na posezení,
dále dojde k zakrytí pískových hřišť, bude vybudován chodník pro chůzi „na boso“, vrbové teepee, zvýšené záhony pro pěstování bylin a zeleniny
v návaznosti na výuku, vysázejí se stromy a další
zeleň. Celková výše nákladů by se měla vyšplhat
na cca 311 tis. Kč.
zpravodaj obce kněžmost / 3 / 2022
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Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav

Akce
základní školy
Úvodem
Vážení rodiče, kolegové, milí žáci a žákyně a všichni příznivci
a partneři naší školy,
jsem velmi ráda, že jsme po několika letech mohli 1. 9. 2022
opět zahájit nový školní rok v aule naší školy bez jakýchkoli
omezení. V letošním školním roce počet žáků poprvé překročil
hranici 300, přesněji: v naší škole se vzdělává 318 dětí. Výuka
bude probíhat prezenčním způsobem a všichni věříme, že to
tak zůstane po celý školní rok. Přesto jsme připraveni v případě nutnosti přejít na výuku kombinovanou nebo čistě distanční
(výuku na dálku). Myslím, že všechny možnosti už máme plně
zvládnuté.
Veškeré informace ohledně organizace školního roku, novinek
u nás ve škole apod., budete dostávat prostřednictvím svých
třídních učitelů do e-mailů. Školní e-maily jsou vytvořeny pro
všechny žáky naší školy (s výjimkou prvních tříd). Využívání
jak e-mailů, tak aplikací Classroom a Meet, se snažíme zařazovat především ve vyšších ročnících i v průběhu prezenční
výuky ve většině předmětů. Nově budou mít žáci 5. a 7. ročníku zařazenou výuku Informatiky jako samostatného předmětu.

Od 1. 10. 2022 začneme opět nabízet našim žákům zájmové kroužky. Jejich nabídku najdete již
nyní na školních webových stránkách i ve vývěsce
před budovou školy. Zápis do kroužků proběhne
14. 9. 2022 od 6:30 do 7:30 hodin v aule školy. V letošním školním roce bychom se rádi vrátili i k organizaci akcí, které vzhledem k platným nařízením
v minulých letech proběhnout nemohly. Jedná se
především o vánoční jarmark, lyžařský výcvikový
kurz a nejrůznější kulturní představení žáků naší
školy.
Od června 2022 máme plně funkční nové webové
stránky. K novinkám letošního školního roku patří
dovoz jídel pro žáky základní školy z Jídelen Mnichovo Hradiště. S tím nově souvisí také možnost
výběru ze tří jídel. Stávající kuchyně, která je umístěna v budově mateřské školy, už zůstane k dispozici pouze našim předškolním dětem.
Další velkou změnou je úhrada všech plateb na základní škole. Od září budou realizovány pouze
bezhotovostně. Ve webové aplikaci Bakaláři uvidíte novou záložku Platby. Po rozbalení se objeví
další dvě záložky Třídní fond a Pravidelné platby.
V obou záložkách uvidí rodiče i žáci podrobný
přehled všech plateb uhrazených i neuhrazených.
Po rozkliknutí příslušné neuhrazené platby se zobrazí platební údaje včetně QR kódu. V záložce
Třídní fond bude navíc podrobný přehled všech
plateb, které se budou z třídního fondu realizovat.
V této záložce uvidí rodiče také stav třídního fondu
svého dítěte.
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Mateřská škola, která je součástí naší základní
školy, bude mít od září již standardní provoz. Opět
může docházet ke spojování dětí z různých tříd, budou probíhat společné akce jednotlivých oddělení.
Děkuji vám za vaši spolupráci i podporu naší práce, vážím si výborné komunikace, která se podařila mezi vedením školy a rodiči nastavit.
A na závěr dovolte, abych poděkovala všem pracovníkům naší školy za jejich maximální nasazení
při práci jak v mateřské, tak základní škole.
Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
VÝLET
DO SUHROVIC
Tradičně jsme na začátku září s nejstaršími dětmi
vyrazili do Suhrovic. Bedlivě jsme sledovali předpověď a cestu plánovali tak, aby bylo hezké počasí.
A povedlo se. Počasí vyšlo, a tak jsme mohli s připravenými batůžky vyrazit. Děti statečně a zároveň i bezpečně došly k rybníkům s jednou jedinou
přestávkou na svačinu. Bylo potřeba doplnit energii. U rybníků bylo krásně. Mohli jsme pozorovat
třpytící se hladinu od sluníčka, zkusit krmit kachny
a podivovat se nad velkými kapry. Vydrželi bychom
tam i déle, ale bylo načase vrátit se zpět do školky
na oběd. Výlet jsme si velmi užili a zároveň tím parádně zahájili nový školní rok.
Vlaďka, učitelka MŠ

NOVÉ INTERAKTIVNÍ
TABULE
Do nového školního roku vstupovala naše MŠ se třemi novými
dotykovými obrazovkami, které byly zakoupeny za účelem digitalizace. Tyto interaktivní pomůcky přispějí ke zpestření výuky
a k novým možnostem práce i zábavy pro děti. Obsah vzdělávacích témat tak obohatíme o nové metody práce.
Květa, učitelka MŠ
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
NA ČTENÁŘE

LETNÍ VÝSTAVA
LOUTEK V KNIHOVNĚ

Pasování prvňáčků na čtenáře naší knihovny proběhlo již
v červnu, ale přesto bychom se s vámi o tento krásný zážitek
rády podělily.

Celé léto byla k vidění v knihovně výstava loutek
Štěpána Tučka „Dřevo, které nehoří“.

Připravily jsme pro prvňáčky pasování v úplně novém duchu,
upustily jsme od klasického pasování a zapojily děti do detektivního příběhu. Tak trochu jsme si zahrály na detektivy,
s inspektorem Koťátkem a jeho věrným psím pomocníkem
Alíkem objasnily děti loupežné přepadení. Na chvilku se staly
pomocníky kriminalisty a své čtenářské dovednosti si prověřily
při výslechu okradené paní Šťastné. V připravených bublinách
s textem si četly otázky paní Šťastné jako při policejním výslechu. Oloupená dáma byla poněkud popletená, tak vzniklo
spoustu humorných situací, při kterých jsme se pěkně zasmáli.
Po odhalení a usvědčení pachatele, složily a podepsaly čtenářský slib. Domů si noví čtenáři odnesli malou odměnu v podobě pěkné knížky. Těšíme se na shledanou v knihovně, kde
pro vás máme spoustu knížek plných krásných příběhů. Při
pasování na čtenáře se zapojujeme do projektu „Knížka pro
prvňáčka“.
6
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VENKOVNÍ SESSION
S PIANEM

V měsíci srpnu proběhl malý hudební počin
u knihovny. Pěkné melodie zpříjemnily kolemjdoucím odpoledne. U piana se vystřídali i náhodní hudebníci, což bylo záměrem akce. Děkujeme všem
za podporu této hudební akce.

LETNÍ TVOŘENÍ
PRO DĚTI PŘED
KNIHOVNOU

Brigádnice z Informačního střediska si pro děti připravily zábavné tvoření z papíru. Děti si odnesly krásné letní dekorace.

MALÝ SENIORSKÝ VÝLET
DO SEDMIHOREK
Dostaly jsme nabídku z mateřské školky doplnit autobus
na „Malý výlet do Sedmihorek“. Rády jsme tuto možnost využily a nabídly ji naším seniorům. Výlet se moc povedl, malá
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► Senior podzimní dílna 19. 10. (můžete se hlásit
v knihovně)
► Předvánoční posezení s hudbou (můžete se
hlásit v knihovně)
► Senior vánoční dílna 14. 12. (můžete se hlásit
v knihovně)
Základní škola
► Historická procházka Kněžmostem I. stupeň 16. 9.
► Tvořivá dílna pro děti 3. 10. – 7. 10. ve výpůjční
době (Týden knihoven)
► Loutkové divadlo Kozlík 4. 10. pro MŠ a I. třídy ZŠ
procházka za prameny Sedmihorek byla pro všechny milým
pohlazením. Na závěr nesměla chybět káva a něco dobrého
k tomu. Po delší době krásný výlet do přírody.

► Spisovatelka Michaela Fišarová 13. 10. pro II.
a III. třídy ZŠ
► Spisovatel Jan Opatřil v listopadu pro I. třídy ZŠ
► Vánoční představení I. stupeň ZŠ

Iva a Lada
KVCK Kněžmost

VU3V
Od října opět po covidové pauze startuje vzdělávání seniorů s Virtuální Univerzitou třetího věku. Těšíme se na studenty a zveme vás k návštěvě ukázkové hodiny. Více informací
v knihovně.

PROGRAM KNIHOVNY
ZÁŘÍ – PROSINEC 2022
Veřejnost
► Listování ROGER KROWIAK 15. 9. od 17:00 v AgroVation
Kněžmost
► Návrat do časů dávno minulých „Kněžmostská cihelna“
6. 10. od 17:00 v knihovně
► Čtení do ouška, aneb čteme dětem v knihovně 11. 10.
od 16:00 - 17:00 v knihovně
► Halloween pro děti v knihovně 1. 11. od 16:00 – 17:00
► Výstava a povídání nad starými pohlednicemi s Jiřím Šosvaldem 3. 11. od 17:00 v knihovně

Na slovíčko
Kniha Mlýny
na Kněžmostce
Rády bychom znovu oživily povědomí o zajímavé knize, která má mnoho společného s naší
obcí a její historií. Kniha „Mlýny na Kněžmostce“ je k dostání u nás v knihovně. Pana Šolce,
autora knihy jsme požádaly o malý rozhovor.
Kniha Mlýny na Kněžmostce je vaší první knihou o mlýnech?
Po mlýnech na Klenici a na Strenickém potoce je
kniha o mlýnech na Kněžmostce moji třetí knihou
o mlýnech. Z počátku jsem vůbec nepočítal s tím,
že bude po mlýnech na Klenici ještě nějaká další

► Čtení do ouška, aneb čteme dětem v knihovně 15. 11.
od 16:00 – 17:00 v knihovně
► Cestopis Slovinsko 22. 11. od 16:00 – 17:00 v knihovně
► VÁNOČNÍ ČTENÍ DO OUŠKA 13. 12. od 16:00 – 17:00
v knihovně
Senior klub
► Malý výlet na Bezděz 14. 9.
► Cvičení seniorů od 3. 10.
► VU3V od října
► Senior Relax 5. 10. (můžete se hlásit v knihovně)
8
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NOVÉ KNIHY
Ellen Marie Wiseman: Sběratelka sirotků
Zatímco svět oslavuje konec Velké války, blíží se další hrozba
– španělská chřipka. Nová hrůza dolehne i na Filadelfii, kde
žije třináctiletá německá imigrantka Pia, jejíž otec narukoval
do americké armády, ale stále se ještě nevrátil domů. Město
se ocitá v karanténě, objevují se znamení nákazy a lidé nosí
masku, za níž skrývají nejen strach z nákazy, ale i temnější
úmysly, jak Pia zjistí, když musí zanechat brášku samotného
a shánět potraviny. Bernice Grovesová zešílela z žalu, když
ztratila kvůli chřipce vlastní dítě. A rozhodne se pro něco strašlivého: rozervat rodiny v jejich nejzranitelnější chvíli a vytvořit
nové, dokonalé Američany.
kniha. Jenom že když byla kniha hotová, najednou
mi chybělo to hledání na místě, hovory s lidmi kolem mlýnů i pátrání v mlýnské historii v archivech.
Možná i to, že byl o knihu zájem, se přidalo k tomu,
že jsem začal psát další knihu o mlýnech.
A jak jste vůbec na Kněžmostku přišel?
Na tom mají velkou zásluhu kamarádi z Kněžmosta Jirka Jaroš a Theodor Honický. Ti již před tím
připravili výstavu o mlýnech na Kněžmostce a navrhli mi, abych toto téma zpracoval do knihy. Docela rád jsem tuto nabídku uvítal a společně ještě i s dalším kamarádem Pepíkem Brzobohatým
jsme navštívili všechny mlýny, prošli jsme kolem
potoka i hledali hráze zaniklých rybníků. Jejich
místní znalosti mi psaní knihy značně ulehčily.
Z čeho pramení váš zájem o mlýny a mlynářství?
Technika mi byla blízká již od malička. Vzpomínám,
jak mne zajímaly mlýnské stroje, když jsme jezdili
s otcem nechat semlet obilí na mouku. A nyní, když
jsem viděl, že se některé mlýny přestavují k bydlení a mlýnské stroje se dávají do šrotu, nedalo mi to
a chtěl jsem tuto historii zachytit alespoň do knihy.
Který z mlýnů na Kněžmostce se vám nejhůře
mapoval a proč?
Třeba ke mlýnu na Koprníku, který s mletím skončil v 19. století, jsem získal informace pouze z archivních dokumentů. Na druhé straně ve mlýně
na Solečku se nacházejí všechny původní mlýnské stroje a syn posledního mlynáře a majitel mlýna Jiří Prýl má k němu co říci.
Jistě trávíte hledáním informací hodně času,
co tomu všemu říká vaše rodina?
Je pravda, že strávené hodiny na této práci se
nedají počítat. Ale pokud je v rodině pochopení,
lze i toto zvládnout. A čtení archivních materiálů si
nechávám na večer u počítače, kdy je to mnohdy
zajímavější než opakované pořady v televizi.
Iva a Lada, KVCK Kněžmost

Ellison Cooper: V kleci
Neuropsycholožka FBI Sayer Altair
odhaluje zlé úmysly v nejhlubších zákoutích. Aby zapomněla na tragickou
smrt svého snoubence, zabývá se výzkumem mysli sériových vrahů. Když
policie ve Washingtonu D.C. objeví děsivou vražednou scénu – dívku, která
byla dlouhou dobu uvězněna v kleci
a pomalu umučena k smrti, je Sayer
vyzvána, aby vyšetřování vedla. Obětí
je dcera vysoce postaveného senátora a Sayer tuší, že tento případ bude
bedlivě sledován.
Luca Di Fulvio: Sen, který se naplnil
Masová emigrace Evropanů do zámoří na přelomu 19. a 20.
století. Tři mladí lidé na nebezpečné cestě za lepším životem.
Velkolepá barvitá freska, jež se odehrává v rozmanitém prostředí od židovské vesnice kdesi v Rusku po chudinskou čtvrť
Buenos Aires, od noblesních paláců po noční podniky a nevěstince. Dechberoucí příběh, v němž navzdory temné stránce plné násilí, prostituce a drog vítězí láska, lidská důstojnost,
právo na sebeurčení a lidská pospolitost.
Jørn Lier Horst: Na dně
Detektivka psaná detektivem. Další díl série s vrchním komisařem Williamem Wistingem. Během jediného letního týdne
vyplaví moře na pláž poblíž Stavern postupně čtyři levá chodidla obutá v teniskách. Místní policie čelí záhadě: Kde jsou těla,
k nimž nohy původně patřily? Kdo je takto znetvořil a proč?
A je možné, že jde o tři důchodce a psychicky nemocnou ženu,
kteří jsou od podzimu pohřešováni? Wisting si neví rady a situaci mu nijak neulehčí ani příjezd jeho dcery, která se rozhodla
napsat reportáž o tom, jak lidem odsouzeným k dlouholetému
vězení za těžké zločiny změnil pobyt za mřížemi život. Policejní i novinářská práce se opět nečekaně protnou ve chvíli,
kdy vyjdou najevo dlouho utajované skutečnosti, které ze dna
na povrch vůbec vyplout neměly.
Liane Moriarty: Šílené výčitky
Novinka od autorky Sedmilhářek a Manželova tajemství je
konečně tu! Pedantská účetní Erika a bohémská violoncellistka Clementine toho mají společného jen málo, ale přesto
jsou prakticky odjakživa nejlepší kamarádky. Jenže zatímco
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bezdětná Erika by pro Clementine strčila ruku do ohně, nábožně lpí na každém slovu své kamarádky a s oblibou jí radí,
jak vychovávat dcery, Clementine se do téhle role nechala
kdysi vmanévrovat svou soucitnou matkou a po většinu času
jí ta její otravná obdivovatelka pořádně leze na nervy. A pak
je jednoho krásného, slunečného dne pozve obě i s jejich
manžely, Samem a Oliverem, Eričin soused na grilování. Co
se na nějaké obyčejné garden party mohlo přihodit tak strašného, že teď všichni litují, že pozvání přijali? A hlavně – čí je
to vina?
František Niedl: Železná rukavice
Ondřej z Rohatce se usadil na hradě Jenčov, který dostal
od markraběte Karla se služby, jenž mu prokázal při tažení
v Itálii. Avšak ne všichni jsou z takového stavu nadšeni. Co
je asi může k tomu bezvýznamnému zboží přitahovat? A proč
musí kvůli tomu umírat lidé? Jsou to ložiska železné rudy, nacházející se na pozemcích náležejících k Jenčovu. A tak se
křivoklátský purkrabí Chval z Valdéře nezastaví před ničím,
co by mu dopomohlo k získání onoho zboží. Přesvědčí krále
Jana Lucemburského, aby darovací listinu jeho syna markraběte Karla zneplatnil. Poslechne Karel, jehož vliv a oblíbenost
v království neustále stoupá, svého otce?
Michaela Grünig: Rodinný hotel – Bouřlivá doba
Palác Heiligendamm, rok 1922. Během poválečné krize bojuje Elisabeth
o přežití nově zrenovovaného hotelu.
Teprve když si slavný režisér zvolí hotel za filmovou kulisu, svitne jí naděje
na udržení podniku i v těžkých časech.
Zatímco profesní úspěch má již nadosah, její vztah k Juliu Falkenhaynovi
je stále pod špatnou hvězdou. I její
bratr Paul se musel rozloučit se svou
láskou. Je do hloubi duše nešťastný.
Nový partner ho zavede do sítí nově
vzniklé strany NSDAP a jeho rozhodnutí přinese do rodiny hluboký rozkol… Druhý díl rozsáhlé
ságy o hoteliérské rodině Kuhlmanových v německých lázních
Heiligendamm.
Frances Mayes: Přítelkyně z kamenné vily
Strávit rok v Itálii, pít víno, cestovat a potkávat nové přátele.
K tomu se spontánně rozhodne trojice žen, které odmítnou jen
usedle dožít. Vyberou úspory a pronajmou si starý kamenný
dům v Toskánsku. O příhodách nadšených cestovatelek vypráví jejich sousedka, americká spisovatelka, která na toskánském venkově pracuje na biografii své blízké přítelkyně.
Příjezd nových obyvatelek ji vytrhne od práce a ona se stane
průvodkyní po jejich toskánském dobrodružství. Všechny tři
ženy se s chutí vrhnou do italského života a vydají se za dávno
zapomenutými vášněmi – s radikálními a nepředvídatelnými
výsledky. Frances Mayesová po průvodcích, kuchařské knize a osobním vyprávění napsala román, který stejně jako její
předchozí knihy vypráví o zážitcích z kuchyně a krásách Itálie
a nabízí tipy na památky, města, jídlo a pití. V tomto románu
se jí navíc povedlo vystihnout nejen vůni italských tržišť a chuť
dobrého vína, ale i sílu ženského přátelství a touhu po životě
jako takovém.
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Darcy Coates: Strašení v Rookwardu
Když Guy najde na půdě
své matky dědické listiny k domu, má pocit, že
ho potkalo neuvěřitelné
štěstí. Jistě, v domě nikdo
čtyřicet let nežil, je částečně zchátralý a obrůstá ho
vinná réva, ale Guy je přesvědčený, že ho dokáže
dát do pořádku a výhodně
prodat. Byl by přeci blázen,
kdyby se o to nepokusil.
Zvlášť, když jeho současná
životní etapa není zrovna záviděníhodná. Dům Rookward stojí na samotě v lesích a není v něm ani
telefonní signál. Jenže je tři hodiny jízdy od města,
kde Guy bydlí, a proto se rozhodne v domě na několik dní utábořit. Ale existuje důvod, proč v Rookwardu nikdo tak dlouhou dobu nežil, a zchátralé
místnosti nejsou tak prázdné, jak se zdá. V domě
se před čtyřiceti lety odehrála příšerná tragédie,
jejíž následky přetrvávají dodnes. Usídlil se zde totiž duch ženy, která tragédii způsobila. Je zahořklá, posedlá, žárlivá a vyšinutá, a jakmile se objeví
Guy, nemá v úmyslu nechat ho odejít a udělá i nemožné, aby s ní zůstal.
Shari Lapena: Nepříliš šťastná rodina
Nejnovější příběh mistryně psychothrilleru – opět
dokonale drásavý a neodložitelný. Brecken Hill je
drahá adresa. Musíte mít hodně peněz, abyste tu
mohli bydlet. Tak jako Fred a Sheila Mertonovi.
Žádné bohatství vás však neochrání, když vám
u dveří zazvoní vrah. Manželé Mertonovi byli brutálně zabiti pár hodin poté, co přivítali na velikonoční nedělní večeři své tři dospělé děti. Ty jejich
smrt pochopitelně těžce nesou. Nebo ne? Na každého z nich čeká pohádkové dědictví. Svého náladového otce nesnášeli a netečná matka se jich
nikdy nezastala. Na jednoho z nich to bylo možná
už příliš. Ale na koho? Je-li váš sourozenec vrah,
chtěli byste to nejspíš vědět.
Wendy Webb: Dcery jezera
Poté, co jí ztroskotá manželství, odjíždí se Kate
Grangerová vzpamatovat do domu svých rodičů na břehu Hořejšího jezera. Krátce nato však
v místních mělčinách objeví tělo zavražděné ženy.
V záhybech podivně staromódních šatů, jež má
oběť na sobě, objeví Kate zabalené nemluvně. Je
stejně chladné a pokojné jako jeho matka. Totožnost ženy nikdo nezná, tedy kromě Kate. Ženu už
totiž viděla. Ve svých snech. O sto let dříve skončil
jeden milostný příběh tragédií, kterou se nikdy nepodařilo objasnit. Nadešel čas, aby jezero odhalilo
svá tajemství. Jak jednotlivé záhady postupně vyplouvají na povrch, Kate se naopak noří stále hlouběji do víru děsivé legendy, která se šeptem přezpravodaj obce kněžmost / 3 / 2022
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dává z generace na generaci. Na Kate nyní je, aby
objasnila a napravila hrozivá pochybení, ke kterým
došlo v dávné minulosti.

LITERATURA PRO MLÁDEŽ:
Carola Wimmer: Rychlý jako vítr
Příběh, který si získal dívčí srdce i v podobě filmového zpracování. Majka je vzteky bez sebe. Třídní
učitel ji nechal propadnout, což pro ni znamená jediné – místo vytouženého letního tábora s kamarádkou se bude celé prázdniny učit, a sice na venkově v hřebčinci své dosud nepoznané babičky.
Ale na to, zabořit nos do knížek a nechat se hlídat
jen o něco starším pacholkem Samem, nemá Majka ani pomyšlení. V nejtemnějším koutě koňských
stájí objeví divokého a plachého hřebce Severáka
– a překvapeně zjistí, že rozumí řeči koní! Jenže
nezkrotného koně chtějí utratit.
Lene Kaaberbøl: Divočarka – Pomsta Chiméry
Chiméra ztratila křídla
a spolu s nimi snad i svou
moc. Jenže na jak dlouho? Když Klára začne
znenadání prožívat kritické okamžiky neznámých
zvířat, začíná být jasné,
že zlovolné Chiméry ještě není konec. Klára se
spolu s Kahlou vydává
na dobrodružnou cestu
do tajuplného lesa a zjistí, že právě odvaha a přátelství mohou dokázat
zázraky.
Kiera Cass: Zaslíbená
Když se král Jameson veřejně vyzná ze svých citů
k lady Hollis Briteové, Hollis to překvapí – a nadchne. Koneckonců vyrůstala na zámku Keresken
a odjakživa soupeřila s dalšími šlechtickými dcerkami o královu pozornost. Získat si jeho srdce, to
je splněný sen. Ale Hollis si brzy uvědomí, že zamilovat se do krále a stát se královnou možná není
ten šťastný konec, který si představovala. A když
se setká s neurozeným cizincem, který má záhadnou schopnost nahlédnout přímo do jejího srdce,
pochopí, že budoucnost, po které opravdu touží, je
úplně jiná, než by ji kdy napadlo.
Catherine Rider: Polibek v Palm Springs
Osmnáctiletá Sasha (alias Quinn Jackson) je
na útěku před virálním videem, které kdysi natočila a za které se do morku kostí stydí. Takže
dovolená v Palm Springs, léto, slunce a relax se
zdá jako ideální plán. Jay (Jackson Quinn) plánuje
získat pro své noviny trhák a dokázat své rodině,
že má na to, stát se novinářem. Ale již v letadle
do Palm Springs se musí mačkat s ostatními,
zatímco Sasha dostane jeho místo v první třídě.

Zřejmě záměna jmen – a antipatie na první pohled. O několik
nesprávných rezervací a zmatků později si však Sasha a Jay
uvědomí, že vzájemný odpor se proměnil v něco zcela jiného...
Vít Martin Matějka: Klub klikařů – Boj o Krkavec
Dobrodružný příběh party kamarádů
nejen pro fanoušky foglarovek. Krkavec – na první pohled obyčejný kopec
se starou rozhlednou a televizní věží
kousek za Plzní, býval oblíbeným cílem
výletů. Teď ale kolem něj vyrostl plot
a nikdo tam nesmí. Přesto však není
opuštěný. Tajemný bílý mercedes sjíždí z Krkavce do města a muži v něm
po něčem pátrají. Nebo po někom? Podezřelá aktivita kolem Krkavce svede
dohromady nesourodou partičku spolužáků. Nadšený biker Lukáš, do historie zažraný Jirka a charismatická Šárka budou muset spojit své síly, protože sami by
nedokázali čelit hrozbě, která se na ně a na celé město řítí. Podaří se trojici kamarádů odhalit tajemství Krkavce? Zvítězí oni,
nebo podezřelý spolek spiklenců se záhadným názvem Čísla?
Jenn Bennett: Kudy ke hvězdám
Jen lesy, hvězdy a kluk, který jí zlomil srdce. Od loňského školního plesu se bývalí nejlepší kamarádi, teď úhlavní nepřátelé
Zorie a Lennon, snaží jeden druhému vyhýbat ze všech sil. Ale
když se kempování s partou kamarádů tak trochu nepovede,
ocitnou se uprostřed divočiny. Sami. Spolu. Co by se mohlo
pokazit? Zatímco se ti dva noří hlouběji a hlouběji do severokalifornské divočiny, vyplouvají na povrch křivdy, chyby, tajemství i skrývané pocity. Kouzlo třpytivé noční oblohy a vůně lesů
je silné, ale může mít tohle putování vůbec dobrý konec?
Jenna Evans Welch: Láska a gelato
Lina tráví prázdniny v Toskánsku, ale rozhodně nemá náladu
na pláže nebo slavné památky. Je v Itálii jenom proto, že si
máma před smrtí přála, aby poznala svého otce. Ale proč by
měla poznat otce, který se za šestnáct let jejího života ani neukázal? Jediné, po čem Lina touží, je jet domů. Pak se jí ale
dostane do rukou deník, který si její máma vedla, když žila
v Itálii. A Lina najednou objevuje magický svět tajných lásek,
nádherného umění a skrytých pekáren. Svět, který ji okouzluje
a vede k tomu, aby odhalila tajemství, které změní vše, co si
Lina myslela o mámě, otci, a dokonce i sama o sobě.
A.F. Steadman: Skandar a zloděj jednorožců
Jednorožci nepatří do pohádek — patří do zlých snů. Tyto
smrtelně nebezpečné stvůry může zkrotit jen jezdec, který jim
pomáhal se vylíhnout. Skandar Smith chtěl odmalička jezdit
na jednorožci a konečně nastala chvíle podstoupit zkoušku
z líhnutí, která rozhodne o tom, jestli mu bude souzeno podílet
se na vyklubání jednorožce. Není však připuštěn ke zkoušce,
a když navíc tajemná, děsivá postava přezdívaná Jehla ukradne nejmocnějšího jednorožce na světě, ukáže se, že ježdění na jednorožci je mnohem nebezpečnější, než si Skandar
kdy uměl představit. Tváří v tvář magii živlů, urputným bitvám
na obloze, prastarým tajemstvím, napínavým závodům a samozřejmě i krvežíznivým jednorožcům začíná Skandarovi docházet, že se se svými přáteli ocitl ve velkém nebezpečí.
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BÖLLHOFF DRHLENY CUP
2022
Je zajímavé sledovat, jak poměrně rychle plyne čas, když už
je za námi další ročník Böllhoff Drhleny Cup 2022. V letošním
roce se konal již 5. ročník MTB Drhleny Race a 8. ročník Drhlenského terénního triatlonu. Vše se konalo v kempu Drhleny
v sobotu 30.7.2022. Oba závody byly zcela odlišné, nejen kvůli
svému zaměření, ale i počasí. Poprvé, co závody jako hasiči organizujeme, nás zastihlo chladné a deštivé počasí. Vždy
v předchozích letech bylo slunečno, někdy až moc. Přesto
mnoho přihlášených závodníků přijelo a neodradil je déšť ani
změklá trať, která byla ještě v pátek pevná a rychlá. Tento stav
se týkal hlavně prvního závodu – MTB.

Na start závodu se postavilo 43 závodníků v kategorii muži
a ženy. Bohužel pro některé skončil závod po prvním kole,
kdy právě díky rozblácené trati docházelo k technickým problémům na kole. Ale jednalo se o jednotlivce a ostatní závod
dokončili dle svých možností a bez zranění, jen občas nebylo
vidět, jaká byla původně barva kola před startem do závodu.
Nejrychleji trať o délce 45 km ujel Lukáš Procházka (Jaroslav
Kulhavý Cycling Team) s časem 1:47:41s v kategorii muži do 40
let. V kategorii muži do 50 let si nejlépe vedl Jan Novota (Team
CykloTrener Varnsdorf) s časem 1:49:25s a v nejstarší kategorii muži nad 50 let Martin Šlégl (TJ Sokol Podlázky-Dalovice)
s časem 1:59:53s.

Když už jsem se zmiňoval, že každý závod měl jiné
počasí, tak triatlon měl zcela jiné podmínky, bez
deště, vykouklo i sluníčko a trať trochu vyschla.
V tomto závodě je oproti MTB i kategorie dětí, které startovaly až po ukončení závodu dospělých.
Závod triatlonu odstartovaly ženy ve 13:00 hod,
kde plavaly délku 500m po Drhlenském rybníku.
Po odplavání se do závodu pustili muži a smíšené
štafety, které měli 750m plávání. Po plavání následovalo kolo, které se jelo po stejné trati na závod
MTB. V poslední disciplíně běhu jsme letos provedli změnu v délce, ale i prostředí. V předchozích
letech se běželo okolo Drhlenského rybníka a letos okolo Suhrovických rybníků.
V konečných výsledcích kategorie ženy do 50 let
zvítězila Adéla Selková v čase 1:08:44s, ženy nad
50 let Jitka Zemanová 1:28:50s. V kategorii muži
do 40 let zvítězil Michal Francke (Haven team)
v čase 1:56:16s, v kategorii do 50 let Roman Mazůrek (4Masters) v čase 2:12:30s a nad 50 let Martin Šlégl (TJ Sokol Podlázky-Dalovice) s časem
2:16:47. Smíšené štafety ovládli borci z mix Podlázky v čase 2:00:41s.
Jak bylo uvedeno děti startovaly po skončení závodu dospělých, kde mají disciplíny triatlonu stejné
pořadí. Děti jsou v kategoriích holky, kluci.
V kategorii holky, kluci do 10 let jsou vítězové Valentýna Volfová (Vokolopole) s časem 19:14s a Jakub Provazník s časem 18:14s. Ve starší kategorii
holky, kluci, do 15 let si vybojovali zlaté medaile
Linda Koťátková s časem 17:51s a Ondřej Podhaiský (TJ AŠ Mladá Boleslav) s časem 14:07s.
I k těmto závodům bych měl malý dodatek. Jsme
rádi, že jsme mohli udělat dobrý skutek a podpořili
jsme děti z dětského domova z Litoměřic, aby svoje prázdniny netrávily jenom v prostoru domova,
ale i v našem hezkém prostředí. Celkem závodilo
10 dětí ve všech kategoriích a určitě, podle výsledků, nebyly jenom na výletu. Určitě jste si všimli, že
ve výsledcích je dvakrát jméno Martin Šlégl. Ano je
to správně, proto máme zvláštní cenu pro ty, kteří
se zúčastní obou závodů – Drhlenský drsňák. Asi
je jasné, kdo ji v letošním roce získal. Ale nebyl je-

V kategorii ženy vyhrála s časem 2:01:40s Pavla Havlíková
(LAWI. Junior team). Zde bych se trochu zastavil, určitě to je
pro některé známé jméno a pro jiné neznámé. Vítězka letošního závodu je úspěšná česká závodnice na horském i silničním
kole, ale nejvíce titulů získala v cyklokrosu. Někdo může namítat, že vůči ostatním ženám má navrch, což je asi bez diskuze,
ale na druhou stranu si zazávodit s takovou cyklistkou může
být výzva pro dobrý výsledek.
Když už se zmiňuji o Pavle Havlíkové, tak v loňském roce zase
naše závody navštívil Michal Bubílek, což je závodník MTB,
který jezdí delší trasy než naše závody. Také patří mezi naši
českou elitu.
V obou případech oba závodníci odjížděli spokojeni, což je pro
nás dobrá vizitka a jsme rádi za takovou účast.
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diným závodníkem, který absolvoval oba závody.
Druhým byl Jakub Čečelský z Kněžmosta, který
byl velmi zdatným protivníkem Martina Šlégla.
Abychom se po závodech uklidnili a relaxovali, je
již po několikáté připravena hudební produkce.
Chceme podporovat domácí kapely, a proto se
na pódiu předvedli Dekameron a Sací Bagři. Pro
mnoho lidí známá jména a podle ohlasu se koncert obou kapel velmi povedl.
Tak to byly letošní závody v Drhlenách. I přes
počáteční potíže s počasím se vše vydařilo a až
na některá drobná poranění, všichni domů odjížděli celí. Abychom vůbec v tomto čase mohli takový
den připravit, je zapotřebí mít okolo sebe ochotné
lidi, kteří přijdou pomoci, což jako v předchozích
letech jsou samotní členové SDH Suhrovice, přátelé a kamarádi.
To je jedna strana, ale druhou je finanční podpora nebo podpora technické rázu. Tímto bych chtěl
za všechny poděkovat Ivetě Suché za možnost
organizovat závody v kempu Drhleny, obci Kněžmost, Václavu Jancákovi – Lipraco za využití
ploch okolo Suhrovických rybníků, Františku Báčkovi RPS – za technické prostředky, Milanu Bezovi
– za ceny v podobě piva z jeho pivovaru Bezák,
fě. Kautex Textron Bohemia Kněžmost – za ceny
do závodu, fě. AgroVation Kněžmost – za finanční podporu, MUDr. Oldřichu Šléglovi RESO MB –
za finanční podporu a v neposlední řadě hlavně
fě. Böllhoff s.r.o. Hostivice, jejíž finanční podpora
dovoluje takový závod zabezpečit.
O naše zdraví se po celý den starala se svým týmem paní Michaela Mittnerová z oblastního spolku Českého červeného kříže z Mladé Boleslavi.
Moc si vážíme takové podpory a děkujeme!
Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ
ODPOLEDNE
Se zpožděním se musím ještě zmínit o dětském
maškarním odpoledni, které proběhlo v sobotu
19.3.2022. Jako vždy jsme se sešli v hasičské
zbrojnici na Solci ve 14 hodin. Přišlo nás navštívit
16 krásných masek (hasič, sobík, princezny, rytíř,
liška, klaun, loupežník, kostlivec a jiné pohádkové bytosti). Byly pro ně přichystány různé dovednostní soutěže, jako skákání v pytli, stavění věže
z velkých kostek, prolézání myší díry, slalom mezi
kuželkami a další. Mezi soutěžemi si mohly také
zatancovat.
Za každý splněný úkol dostaly nějakou sladkost
nebo menší drobnost. Na konci si každá maska
mohla vybrat ještě nějaký dárek dle svého uváže13

spolky

ní. Touto cestou bych chtěla poděkovat obci Kněžmost za peněžní výpomoc. Sobotní odpoledne jsme si my i masky náležitě užili a už se těšíme na příští rok.
za SDH Solec – Malobratřice, Jana Koprnická
foto: Luboš Koprnický

SDH KOPRNÍK
- NÁSEDLNICE
POŘÁDAL DĚTSKÝ DEN
NA KOPRNÍKU
Jak se již stalo dobrou tradicí, uspořádali členové SDH Koprník-Násedlnice první zářijovou sobotu v prostranství u bývalé hasičské zbrojnice na Koprníku dětský den. Pro děti jsme
připravili několik dovednostních soutěží, drobné občerstvení
a ve spolupráci s JSDH Kněžmost byla na ukázku přistavena hasičská technika. Po absolvování soutěží bylo každé dítě
odměněno několika dárky. Na závěr akce jsme spolu s kolegy z JSDH Kněžmost měli pro děti malé překvapení ve formě
výroby opravdu velkého množství pěny, ve které se všechny
s velkou radostí vykoupaly.

Letos se dětského dne zúčastnilo 15 dětí, což je
oproti jiným letům málo a nás všechny, kteří jsme
akci připravovali, tak nízká účast trochu mrzela.
Náplastí nám však byly rozzářené tváře a smích
dětí, které dětský den hodnotily pozitivně. Dětský
den byl realizován za finanční podpory obce Kněžmost. Akci dále podpořily místní části Koprník,
Násedlnice a Úhelnice, JSDH Kněžmost a rodiny
členů SDH Koprník-Násedlnice. Tímto bych všem
chtěl vyjádřit veliký dík za jejich pomoc a věřím, že
nám budou nápomocni i v budoucnu.
za SDH Koprník-Násedlnice, Tomáš Mikeš

ZVONY, VARHANY
A KOSTEL SVATÉHO
FRANTIŠKA
SERAFÍNSKÉHO
Vážení spoluobčané, příznivci našeho Spolku přátel kultury Kněžmost a kostela svatého Františka
Serafínského. Říká se, že nelze dělat dvě a víc
věcí najednou, a byli bychom moc neradi, kdybyste si mysleli, že jde o nějakou megalománii; jen
jsme se chopili příležitosti, která se nám, opět řízením shora, naskytla.
Na jaře letošního roku jsme se setkali s člověkem, který vlastní firmu s názvem „Chci varhany“
v Hradci Králové. Pan Pešava byl na obhlídce
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v boseňském kostele a my jsme ho požádali, zda
by nepřijel také k nám, do našeho kostela a nezhodnotil možnosti, jak dát vzniknout varhanám,
které by konečně hrály, v ideálním případě už při
slavnostním otevření kostela po jeho rekonstrukci.
Firma pana Pešavy jezdí po celé Evropě a skupuje
varhany od, jak sám říká, bohatých farností, které
si chtějí pořídit varhany nové, nebo prodávají kostel a kupující varhany v prostoru kostela nechce.
Nejdřív jsme se obrátili na Spolek pro záchranu
kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost, zda
by nepřispěl částkou, kterou má na účtu své veřejné sbírky na nové varhany. Když jsme získali jeho souhlas, začal výběr samotných varhan.
Především jsme se řídili podle ceny a zvukových
i prostorových dispozic, také jsme brali na zřetel,
zda se varhany svým uspořádáním a vzhledem
hodí do našeho kostela. Zároveň jsme ale nechtěli
zvolit nejlevnější verzi, dobře jsme si uvědomovali, že varhany se staví v kostele na dlouhou dobu
a tomu by měl odpovídat i jejich rozsah a kvalita
provedení.
Pan Pešava pro nás vytvořil tři varianty a před
námi byl samotný výběr. Zvolit některou z variant
jsme si sami netroufli, proto jsme nejdřív požádali
o posouzení nabídky několik varhaníků a varhanářů. Nakonec, po dohodě s farářem, organologem
litoměřické diecéze a vedením Spolku pro záchranu kostela, jsme se rozhodli pro variantu s odhalenými píšťalami za 800 000 Kč.
Nedávno odstranila varhanářská firma z kůru nefunkční staré varhany. Píšťaly a vzácné zachovalé kusy varhan zamíří do depozitáře litoměřické

diecéze a zbytek, nutno dodat hojně prolezlý červotočem,
zlikvidujeme. Barokní skříň varhan se zakonzervuje do doby,
kdy se bude rozhodovat o jejím zrestaurování. Ještě bychom
rádi podotkli, že zlatobílá barokní skříň se stříbřitými píšťalami
byla dominantou našich kostelních varhan a mnozí se možná
domnívali, že je součástí celého stroje. Byla to ovšem pouhá
kulisa s maketami píšťal, která samotný varhanní stroj jenom
zakrývala.
Minulý týden se také demontovala zvonová stolice z věže kostela a odvážela se k opravě do tesařské dílny pana Slánského. Ještě na podzim by se měla opravená vrátit na své místo
do rekonstruované věže, kde bude čekat na zavěšení zvonů,
které jsme vám představili o letošních Velikonocích.
Držte nám palce, aby se všechno podařilo, aby nám při slavnosti svěcení kostela zazněly nad hlavami zvony, aby nám k té
vší slávě zahrály varhany.
Váš Spolek přátel kultury Kněžmost
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HASIČSKÉ STANOVÁNÍ
Poslední červnový prodloužený víkend se uskutečnil již čtvrtý
ročník tradičního hasičského stanování SDH Solec-Malobratřice. Tento ročník se konal nedaleko naší základny, kousek
od Jičína, v obci Kněžnice. Jako každý ročník, se i tento nesl
v duchu výletu, cyklistiky, sportovních her a tradičního hasičského soustředění pro naše děti.

Odjezd byl naplánován jako již každoročně na čtvrteční dopoledne. Po příjezdu do kempu jsme postavili naše příbytky, včetně našeho společného zázemí a vrhli se na přípravu
oběda. Odpoledne už v plném proudu probíhaly sportovní hry
(beach volejbal a přehazovaná) a koupání v přilehlém bazénu. Večer jsme zakončili zpíváním a hraním písní u táboráku.
Hlavním bodem pátečního dne byl cyklovýlet. Letošní trať byla
velmi členitá a náročná. První etapu jsme si vyšlápli k Rumcajsovĕ jeskyni na Bradě a poté jsme pokračovali na Prachovské
skály, kde jsme chvíli poseděli a posvačili. Dalším cílem naší
cesty byly Jinolické rybníky. Tam jsme se zastavili, poobědvali
a také vykoupali. Po odpočinku a koupání jsme se opět vrátili
do kempu. Po příjezdu zpět jsme si dali klidový režim a zbytek
dne opět probíhal na pískovém hřišti při beach volejbalu a přehazované. Samozřejmě nechyběl ani bazén. Po sobotním
probuzení jsme se nasnídali a vydali na pěší výlet do nedalekého okolí obce Kněžnice. Během cesty jsme se také stavili
na zmrzlinu a kávu v místní cukrárně. Po obědě a odpočinku
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už jsme se soustředili na hasičský trénink. Hlavní
důraz byl kladen na to, aby si naši malí hasiči byli
schopni připravit samy základnu a celý jejich útok
tak proběhl pouze pod jejich taktovkou. Ze začátku
to bylo těžké, ale postupem času se naši nástupci
v hasičském sportu zdokonalovali a uvidíme, jak
se jim při nácviku dařilo na následující soutěži,
na kterou pojedeme dne 24.9.2022 na Bítouchov,
kde vše proběhne čistě v jejich režii. Po skončení
hasičského tréninku proběhla poslední společenská hra a to vybíjená. Tato hra se nesla ve velmi napínavém a bojovném duchu. Obě družstva
byla rozdělena na staré a mladé a to znamenalo,
že zástupci mladého družstva tak mohli bez ostychu útočit na svého soupeře, a to zejména na své
rodiče, což také plnohodnotně využili. Neděle už
byla v duchu úklidu a balení, ale před odjezdem
jsme ještě našim malým hasičům předali pamětní
medaile z této akce.
I přes drobnou nepřízeň počasí se nám stanování
opět vydařilo. Tímto bychom také chtěli poděkovat
našim partnerům, zástupcům SDH Buda-Horka
za jejich účast a obci Kněžmost za podporu na této
akci. Už teď se všichni těšíme na další ročník.
za SDH Solec-Malobratřice
zást. velitele Petr Chmel
foto: Luboš Koprnický

ZPRÁVY Z JARNÍ
A LETNÍ ČINNOSTI
V JEZDECKÉM
ODDÍLE KNĚŽMOST
V jarním čase úspěšně proběhly 4 příměstské víkendové tábory: v březnu, v dubnu či denní velikonoční tábor, ve kterém byl jeden prázdninový
den dotovaný z evropského projektu prorodinných
opatření podporující pracující rodiče, dále proběhl
víkendový tábor v květnu a v červnu.
Po dvouleté odmlce se 21. května uskutečnil tradiční Den koní X. jubilejní ročník. Proběhl za lu-
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xusního slunečného počasí, které takovémuto dni
opravdu přálo. Program se vyvedl na výbornou.
Diváci shlédli šestilku (drezurní vystoupení šesti
malých oddílových jezdkyň na hudbu), dále nechyběli vystoupení kaskadérů pod vedením Jana
Šobora z Bosně, oddílové jezdkyně předvedly své
poníky v parkurovém skákání a pro zpestření programu přijela i paní Štěpánová se svým poníkem,
kterého předvedla v zápřeži a oslíkem jehož si děti
mohly pohladit přímo při předvedení na jízdárně.
Nechybělo samozřejmě i bohaté občerstvení, které měly v rukou zručné ženy z řad spřízněných
duší JO Kněžmost a maminek našich svěřenců.

rečném kvízu. Děti si během táborů užívaly i koupání v bazénu
a spoustu her s koňskou tématikou. Zvládli jsme i plavení koní
na nedalekém rybníku Brodku. Na závěr děkuji všem vedoucím
za celé léto, skvělou práci s dětmi, a i za to, že se i po celém
táborovém létě na děti stále smějí. Dále děkuji všem pomocníkům z řad oddílových dětí, za ochotnou pomoc na táborech,
někteří pomáhali i na více táborech. Dále děkuji za to, že vše
dobře dopadlo, nikomu se nic nestalo a my jsme si mohli užívat
příjemnou táborovou atmosféru s dětmi i koňmi.
Ještě krátká zpráva ze sportovní činnosti jezdeckého oddílu.
Slavíme velký úspěch z oblastního Mistrovství Středočeského
kraje v pony parkuru, který ve své kategorii nejmladších dětí
vyhrála Anna Černá s klisnou Shadow a další velký úspěch
z Mistrovství České Republiky pony parkuru v družstvech, zlato vybojovala Eliška Černá s klisnou Astartou. Letos v pony
sportu reprezentuje JO Kněžmost 5 aktivně závodících dětí,
které podávají skvělé výsledky. Podrobnější výsledky ze
všech závodů sdělím do zimního zpravodaje po ukončení celé
závodní sezóny.
Nyní jsou od soboty 3. září zahájeny běžné kroužky a jezdecké hodiny.
V podzimním čase nás čekají opět 3 příměstské víkendy:
v září, v říjnu v době podzimních prázdnin a v listopadu Svatomartinský víkend. 15. října nás čekají tradiční Jezdecké hry
pro děti z jezdeckého oddílu a spřízněných jezdeckých klubů.
za JO Kněžmost Petra Černá Rynešová

ÚSPĚŠNÝ HODGEPODGE
BECHOV 2022

Během letních prázdnin proběhly všechny plánované tábory 5 příměstských a jeden pobytový.
Všechny tábory proběhly v příjemné prázdninové atmosféře. Nechyběl jezdecký výcvik, ani výlet
na nedalekou zříceninu hradu Valečov. Všemi tábory se vždy prolínala celotáborová hra, děti se učily
nové vědomosti o koních, které zhodnotily v závě-

Po tříleté odmlce se SDH Solec-Malobratřice opět zúčastnil
netradiční soutěže v požárním útoku v Bechově-Svobodíně
s názvem Hodgepodge Bechov 2022 – soutěže s losováním
postů, a to pro každý ze dvou útoků. Soutěž se uskutečnila
v sobotu 6.8.2022.
Do Bechova jsme zavítali, dá se říci, zkušeně již potřetí a tentokrát jsme do bojů nasadili dvě smíšená družstva žen a mužů
v kategorii Muži. Obě družstva soutěžila netradičně pod při-
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času a něčemu se více naučit je asi nad něčí síly!
Ta letitá rivalita sborů v tom našem okrsku v tomto
porovnání neznamená nic!
Ale k závěru! Můžeme říci, že jsme se zúčastnili opět pěkné soutěže, počasí přálo, dosáhli jsme
dobrého výsledku a rádi se budeme opět do Bechova vracet. Příští naší soutěží a asi i poslední,
bude 24.9. Bítouchovské nasávání 2022 s účastí
družstva dětí, žen a mužů.
Luboš Koprnický
starosta SDH Solec-Malobratřice
foto: Jitka Bartošová a Lenka Chmelová

LETNÍ SETKÁNÍ
V SUHROVICÍCH

dělenými názvy pořadateli, jako Solec-Malobratřice MIX „X“
a MIX „Y“. Přípravu na soutěž jsme nenechali náhodě a absolvovali jsme jeden nácvik nasucho v Solci a další tři, již s vodou,
v samotném dějišti soutěže ve Svobodíně, kde je také naše
tréninkové útočiště.
Uzávěrka registrace do soutěže ve finále čítala před startem
celkem 14 družstev mužů a 4 družstva žen a každému družstvu přiřadil los jeho pořadí do soutěže. Naše dvě družstva
po ranním příjezdu a nástupu všech soutěžících nastupovala
do soutěže s číslem 7 a 11.
V prvních útocích se našim družstvům nedařilo dle našich
představ, a tak družstvo MIX „Y“ figurovalo na 9. místě a družstvo MIX „X“ na 13. místě.
Do druhého kola bojů jsme vstupovali s cílem vylepšit časy,
a to se nakonec povedlo. Oba časy útoků se ve finále sčítaly, a tak družstvo MIX „Y“ po vyrovnaných výkonech obsadilo
krásné 6. místo ze 14 družstev. Druhé družstvo MIX „X“ podstatně vylepšilo čas z prvního útoku a dosáhlo nejlepšího času
útoku v naší tříleté historii účasti na této soutěži s časem 23:15.
Družstvo se posunulo na lichotivé 11. místo v celkovém pořadí
ze 14 v kategorii Muži.
Nás navíc těšilo, že jsme dokázali porazit týmy se silnějším
strojem, jako jsou Bechov Másters, Bítouchov, Kosmonosy,
Doubrava, či Nová Ves u Bakova n/J „B“. Zbývá dodat, že v kategorii mužů zvítězilo SDH Hrdlořezy a kategorii žen ovládly
domácí Ženy z Bechova.
Soutěž byla opět skvěle organizačně připravena, nechybělo nakonec pěkné počasí, dávka nervozity, emocí při losování a radost nad skvělými výsledky, hlavně těch nejlepších
na stupních vítězů.
Nemohu opět opomenout neúčast SDH-ček našeho okrsku
Kněžmost, na tak krásné a výborně zajištěné soutěži, jako je
Hodgepodge na Bechově-Svobodíně. Pouze další dva jednotlivci z okrsku reprezentovali, ale bohužel cizí dva týmy, a to je
smutné! Ale, kdo chce, tak chce!
Ona tato soutěž je o všestrannosti jednotlivců na všech postech
útoku a soutěžit, někde jinde, dle řádných pravidel, oddat se
18

Už se stalo zvykem, že druhý víkend v měsíci
srpnu se na návsi v Suhrovicích koná posezení
s hudbou občanů Suhrovic, Drhlen a Čížovek. Letos tomu nebylo jinak, i když při sledování předpovědi počasí několik dnů předem jsem měl obavy,
zda se vše podaří. Nakonec se počasí oproti předpovědi umoudřilo, sice asi dvakrát spadlo několik
kapek, vysvitlo sluníčko, ale celkem ideální počasí
na venkovní akci.
Přípravy nejsou nijak složité a zaberou pár hodin,
přesto ve dvou se to nedá provést, a tak již dopoledne za pomoci členů SDH Suhrovice se na návsi postavil velký Párty stan s vybavením, provedl
se úklid okolo hasičské zbrojnice a připravilo se
občerstvení. Sobotní čas ubíhal poměrně rychle a jako vždy v předem domluvený čas dorazila
hudba, která si připravila svoje nástroje, naladila
na správnou tóninu a čekala na první posluchače.
Abych nezapomněl to podstatné, že i jako v posledních letech k nám jezdí z Veselé kapela Camac, na kterou jsme si zvykli a vždy zahrají dle
našich představ jakýkoli žánr z dob minulých i současných.
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Úderem 19. hodiny vše začíná, lidé se scházejí a ochutnávají grilované klobásy, kýtu a k tomu
pivko z Rohozce, či bílé a červené víno a později
i tu nějakou sladkou nebo silnější kořaličku. Samozřejmě, jako ve většině případů, je taneční rozjezd pomalý, ale postupem času je už zábava v plném proudu. Všichni, kdo přišli se bavili a pokud
si dovolím zhodnotit letošní účast, zřejmě patřila
k největším, když opomenu výročí založení našeho SDH. Přesto má vše svůj konec a najednou je
ticho a letošní setkání je u konce.
Možná někteří přítomní mohli namítat, že je to krátké a kapela mohla lehce přidat ze svého repertoáru, ale již teď je určen datum na další rok, takže se
můžeme znovu těšit na takové setkání.
Jsem za sebe rád, že i když je to jednou do roka,
třeba i hodně podobný program, stále je o zábavu
zájem, objevují se i nové tváře a podle toho, co je
zpětně slyšet, vládne spokojenost. A o to tu především jde, udělat si jednu sobotu v roce jinou.
Pokud do budoucna chceme pokračovat v podobné linii, je také zapotřebí ochotných lidí. Jak jsem
zmínil, akci připravovali členové SDH, ale ruku
k dílu dali i naši dlouholetí kamarádi. Finančně nás
podpořili, za co jim moc děkuji a dovolím si říci nejenom já, pan František Báček, MUDr. Oldřich Šlégl, Obec Kněžmost. Tak opět v srpnu roku 2023.
Ladislav Bartoň
předseda osadního výboru
Suhrovice, Drhleny, Čížovka

NA KOPRNÍKU UŽ SE
MĚŘÍ
Jak jsem již informoval v loňském roce, na Koprníku s ohledem na provoz po komunikaci, procházející obcí, vyvstala potřeba tento provoz usměrnit směrem ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, zejména s ohledem na pohyb
dětí přes tuto komunikaci, ať už cestou na autobus
nebo za hrou.
V návaznosti na umístění měřiče rychlosti ve směru od Kněžmostu se následně podařilo zajistit finanční prostředky na pořízení druhého měřiče,
který byl instalován u hasičárny a měří rychlost
vozidel ve směru od Násedlnice. Nyní již všichni
řidiči, vjíždějící z obou směrů do místní části, mají
bezprostřední informaci o své rychlosti. Radary
v případě potřeby poskytují statistiky, ze kterých
lze zjistit, kdy a jakými vozy (osobní/nákladní) je
rychlost překračována a tyto data použít pro další
opatření. Na základě pozorování i reakcí občanů místní části mohu uvést, že dopravu opatření
(včetně vodorovných dopravních značek, upozorňujících na pohyb dětí v obci) zklidnilo, ale jak

jsem již uvedl v předchozím článku, přesto se najdou řidiči, kteří pravidla silničního provozu nedodržují. Je jich však
mnohem méně než dřív, z čehož máme na Koprníku velkou
radost.
Dokončit toto dopravní opatření se podařilo nejen za přispění Obce Kněžmost, ale i dalších dárců, mezi které patří fa.
FOWOOD-GROUP, s.r.o., Branžež, SOLAR Systems Projekt,
s.r.o., Praha 9 -Libeň a Agrovation Kněžmost, k.s. Všem tímto
děkuji za ochotu se na akci podílet, ať už finančně, tak i jinak.
Poděkovat bych chtěl i dodavateli měřičů, fě. SOVT-RADIO,
s.r.o., Vodňany, za rychlou a bezvadnou spolupráci při dodání, montáži a zprovoznění zařízení, ale i zaměstnancům obce
za podporu a vyřízení veškeré administrativy s tím spojené.
Mgr.Bc. Ladislav Kilián
předseda osadního výboru Koprník

JAK JSME SPOKOJENI
S ČINNOSTÍ OSADNÍCH
VÝBORŮ?
Nedílnou součástí života v místních částech jsou osadní výbory. Na území celé obce je zřízeno celkem 9 osadních výborů,
jejichž činnost byla hlavním tématem dotazníku zveřejněného
v jarním čísle kněžmostského zpravodaje.
Celkem bylo za období od letošního ledna do konce června
sesbíráno 100 odpovědí, zastoupeni byli obyvatelé všech
místních částí. Více než dvě třetiny dotázaných se na osadní
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výbor obrátily v uplynulém roce. Nejčastějšími důvody, proč
lidé osadní výbor a osadní předsedy kontaktují, jsou péče
o místní část (sekání trávy, úklid, vodovod, odpady,…) a mimořádné události či problémy v dané místní části.
A jak dotázaní obyvatelé činnost osadních výborů hodnotí?
Podle 67 % dotázaných je činnost osadních výborů dostačující, 12 % dotázaných má k činnosti osadního výboru výhrady
a dle názoru 6 % dotázaných je činnost osadních výborů nedostačující. Zbývajících 15 % dotázaných činnost osadního
výboru nedokáže posoudit. Nejčastější výtky obyvatel poté
směřovaly na nedostatečnou komunikaci ze strany osadního
výboru.
Všeobecně se nesly dotazníky v pozitivním duchu, vyzdvihována byla zejména soudržnost obyvatel jednotlivých místních
částí a dobrá komunita v nich. Téměř 90 % dotázaných vnímá
osadní výbor jako účinný nástroj samosprávy. Výsledky dotazníků však ukazují na oblasti, kde by do budoucna mohlo
dojít ke zlepšení. Nedostatky v činnosti osadních výborů se
většinou objevovaly zejména u osadních výborů, kde je zřízen
jeden výbor pro více místních částí.
Tímto bych ráda poděkovala všem lidem, kteří se do dotazníkového šetření zapojili. V případě, že máte další dotazy a připomínky, nebo Vás zajímají podrobné výsledky, neváhejte mě
kontaktovat.
Dagmar Kohoutová, Suhrovice
dagmar.kohoutova@mail.muni.cz

PŘISTÁNÍ NĚMECKÉHO
LETADLA U LÍTKOVIC
V ČERVNU 1944
Vážení,
dovolil jsem si připravit článek k historii Vaší obce - havárie německého letadla v okolí za 2. sv. války. Rád bych věřil, že Vás
zaujme, bude zajímavý pro Váš zpravodaj a hlavně doufám, že
mezi čtenáři a posledními pamětníky vyvolá diskuzi a pomůže
tyto drobné události z historie ještě více objasnit.
Pokud se to podaří, velice mi to pomůže v mém pátrání a snad
bude moci vzniknout další publikace jako moje starší knihy
„Poslední akce“ a „Operace Argument“, kde se s kolegy věnuji
dokumentaci podobných případů, a které snad můžou doložit
můj seriózní přístup.
Podobné články se již podařilo otisknout ve Zpravodaji Dobrovicka 2013 nebo nověji v Bakovsku 2022, na jejichž základě
ve spolupráci s pamětníky a místními kronikáři a historiky se již
podařilo najít např. přímý zápis v kronice nebo místo samotné
identifikovat v terénu.
S pozdravem
Mgr. Jan Vladař, Plzeň
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Večer dne 1. června 1944 nouzově přistálo německé vojenské letadlo na poli u křižovatky polních cest mezi Lítkovicemi a Solečkem. Ještě
během noci četníci z Kněžmostu (něm. Fürstenbruck) o nezvyklé události telefonicky informovali nadřízené Okresní četnické velitelství v Mladé
Boleslavi a mladoboleslavskou úřadovnu Gestapa
a německého četnictva. Proto také oznámenou
událost mohlo německé Velitelství pořádkové policie v Praze zahrnout již 2. června 1944 do svého Ranního hlášení: „Luftwaffenflugzeug SU 58
KNKH bei Gross-Soletz, Bez. Jitschin. Schlechte
Orientierung. Flugzeug leicht beschadigt.“
Bohužel, přímo z Četnické stanice Kněžmost se
žádné dokumenty, které by mohly obsahovat další
detaily, nedochovaly. Ale 7. června 1944 obdržel
okresní velitel četnictva Oblt. Rodr podrobné hlášení četníků z Kněžmostu založené ve spisu č.j.
635/44. Přeposlal jej nadřízenému Zemskému četnickému velitelství do Prahy, kde se mezi tisícovkami jiných archiválií podařilo spis objevit.
Originál hlášení, vypracované dne 2. června
1944 velitelem četnické stanice Kněžmost StWm.
Václavem Pulkertem, doplňuje předchozí telefonická oznámení. Uvádí, že v 19.30 hodin na pole
blízko křižovatky asi 1700 kroků severovýchodně
od obce Lítkovice a 1300 kroků od obce Soleček, jižně od kóty 238 m.n.m. muselo nouzově
přistát letadlo. Jednalo se o německý dvoumotorový jednoplošník označený „FU-58-KN-KH-“ náležející „Flugzeugführerschule B – 33 Kommando Chrudim“. Jeho posádku tvořili tři muži pilot
Gefr. Niemuth, Obgefr. Kretschner a Fl. Ehlinger.
Trasa jejich letu byla Chrudim-Breslau (polská
Wroclaw) – Görlitz - Chrudim. K přistání došlo
při zpátečním letu od Görlitz pro ztrátu orientace
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v bouřce a nízkých mracích. K přistání došlo hladce do pšeničného pole náležejícího statku Soleček, bez zranění posádky nebo poškození letadla. Hlídku u letadla zajistili četníci Gend. Josef
Kůstka a StWm. Václav Pulkert z Kněžmostu až
do 1:45 hodin v noci, kdy je vystřídal sedmičlenný
německý oddíl z 2. Kompanie Landesschutzbatalion 14 došlý z Mladé Boleslavi pod vedením Fw.
Wolfa.
V nezvykle přesném četnickém hlášení lze snadno rozpoznat typ letadla Focke-Wulf FW 58 Weihe
(luňák). Jednalo se o lehký stroj určený k dopravě nebo výcviku, poháněný dvěma motory Argus
As 10. Lehká konstrukce z trubek byla potažena
plátnem, a proto stroj dostal nelichotivou přezdívku „Leukoplast-Bomber“. Další údaj zaznamenaný
četníky „-KN-KH-“, v originálním přepisu KN+KH je
tzv. Stammkennzeichnung (zkráceně Stkz.), kmenové označení velkými černými písmeny na trupu,
které každé letadlo dostalo již ve výrobě a u cvičných strojů obvykle vydrželo po celou dobu jejich služby. V seznamu Stkz. figuruje kód KN+KH
u stroje výrobního čísla 058.428 v sérii 81 kusů vojenské verze Focke-Wulf FW 58C-2, kterou vyrobila mateřská továrna Focke-Wulf v Brémách během
léta 1941. Hlášení četníků z Kněžmostu je ale asi
jediným dokumentem připomínajícím válečné osudy tohoto konkrétního stroje.
V roce 2020 se na eBay objevila k prodeji série
fotografií havarovaného FW 58 s emblémem
FFS B 33 (skákající kráva se šátkem přes oči).

Zprvu to jasně vypadalo, že musí jít o případ u Lítkovic,
neboť jiná ztráta FW 58 od FFS B 33 nebyla známá. Brzy
se však objevily zprávy o několika dalších haváriích, které
spojení fotografií s Lítkovicemi vyvrátily.
Pilotní škola Flugzeugführerschule B 33 (zkráceně FFS B 33)
vznikla v listopadu 1938 na základně Königsberg-Devau původně jako Blindflugschule Königsberg-Devau. Při reorganizaci výcviku byla v lednu 1940 přejmenována na Blindflugschule
3. V červnu 1942 se přesunula na základnu Praha-Ruzyně,
kde zároveň pohltila místní pilotní školu FFS C Prag-Rusin
resp. od ledna 1940 jako FFS C 12. Početná jednotka disponující až stovkou letadel prováděla speciální výcvik pilotů vícemotorových letadel, bombardérů nebo nočních stíhačů, v letech za snížené viditelnosti, v noci nebo v oblačnosti. V říjnu
1943 byla opět přejmenována na konečné označení FFS B 33,
ale výcvik na základně v Ruzyni byl brzy pro nedostatek paliva
v srpnu 1944. Během své činnosti nepochybně intenzívně využívala další základny v širším okolí Prahy obvykle označované jako satelitní letiště, ovšem „Kommando Chrudim“ se nikde
nezmiňuje.
Právě na konci jara 1944 se ale škola FFS B 33 musela krátce o základnu v Ruzyni podělit s další početnou jednotkou
Zerstörergeschwader 76, která se zde přezbrojovala na těžké
stíhačky. Možná proto bylo vytvořeno druhé výcvikové středisko Kommando Chrudim, jehož existenci zaznamenali četníci
z Kněžmostu.
Najde se snad ještě pamětník, který strohé, úřední záznamy
o podobných neobvyklých událostech z naší historie doplní
osobním svědectvím o další detaily?
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přijďte sázet od kněžmosta na koprník
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HLEDÁME OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA
Obec Kněžmost hledá od 1. ledna 2023 obsluhu sběrného místa v Kněžmostě. Práce na poloviční úvazek ve dnech
pondělí, středa a sobota. Přejímka odpadů, odpovědnost za třídění a pokladnu. Požadujeme pečlivost, trestní
bezúhonnost, spolehlivost, samostatnost, stručný životopis. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího technické čety
pana Libora Nového na tel. č. 606 806 740 nebo e-mailu: libor.novy@knezmost.cz.
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