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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Milí spoluobčané, 
konec roku se přiblížil a jsou tu opět Vánoce. Věřím, že si je 
i v dnešní době všichni užijete a nenecháte se zastrašit nega-
tivními nebo katastrofickými zprávami.
Většina z nás bude asi ráda, že máme tento rok za sebou 
a budeme čekat, že ten nový bude snad lepší. Přesto si mys-
lím, že i ten letošní rok přinesl mnoho zajímavého a hodného 
k zapamatování. Užijte si poslední dny adventu v klidu a poho-
dě s vašimi blízkými.

přeji vám příjemné prožití vánoc, pevné zdraví a optimis-
mus do nového roku 2021.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

jAk jseM to viDěL já
Uplynulý rok byl jistě pro mnohé z nás nepříjemný, ale já bych 
se chtěl věnovat pozitivním věcem a nerozšiřovat objem me-
diálních zpráv nebo hodnocení COVIDu. Domnívám se, že 
bychom se měli více zajímat o podstatnější věci v našem bez-
prostředním okolí a vyzdvihnout či informovat hlavně o těch 
pozitivních, abychom měli radost z dobře vykonané práce.
V letošním roce se povedlo mnoho dobrého. 
Začnu od konce: věřím, že jste zaznamenali výsadbu ovoc-
ných stromů, kterými bude lemována travnatá cesta z Kněž-
mosta do Bosně. Podle katastrálních map vede nová cesta 
tam, kde byla před desetiletími zrušena. Věřím, že až bude 
vše hotovo, bude cesta využívána jako zajímavá alternativa 
ke stávající stezce  podél hlavní silnice. 
Hlavním iniciátorem byla správa CHKO, chtěl bych jim velice 
poděkovat, stejně jako obci  Boseň, na jejímž katastru větší 
část cesty leží. Myslím, že tuto první vlaštovku by mohly ná-
sledovat další, aby se propojily místní části a různé polní cesty 
tak, jak tomu bylo v minulosti.
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V letošním roce byla rovněž dokončena první etapa komunika-
cí v lokalitách Západní a Lomená, ta by měla pokračovat další 
etapou v příštím roce. Konečně se tedy první část obyvatel 
dočkala a snad vše funguje k jejich spokojenosti.  

I přes problematické podmínky se alespoň v létě uskutečnily 
některé krásné sportovní i kulturní akce. Za zmínku určitě stojí 
již třetí setkání u Suhrovických rybníků nebo tradiční Böllhoff 
Drhleny Cup, ale bylo jich mnohem víc.

Jak určitě mnozí z vás viděli, finišuje sokolská 
akce, při které došlo k vybudování nových ploch 
pro sport a přestavbě původní budovy kabin. My-
slím, že už v současnosti je vidět ten ohromný 
skok dopředu a věřím, že budou sportovní plochy 
i zázemí dobře sloužit všem sportovcům a pře-
devším mladé generaci. Tuto akci obec Kněž-
most významně finančně podpořila. Díky obecní 
podpoře a získané dotaci tak vzniklo jedno z nej-
hezčích a nejkomplexnějších sportovních zázemí 
na našem okrese. Pevně věřím, že bude fungovat 
ke spokojenosti všech sportovců. 

Ulice Lomená před rekonstrukcí 

Nové kabiny

Nové tenisové kurty

Ulice Lomená po rekonstrukci

Ulice Západní před rekonstrukcí 
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Víte, kde pramení Kněžmostka? Chcete se něco 
dozvědět o dnes vypuštěných rybnících, přemě-
něných na pole? Nebo o životě mlynářů a mlý-
nech v povodí Kněžmostky? Pak je kniha Mlýny 
na Kněžmostce, která nyní vychází, určena právě 
vám.
Kněžmostka včetně svých přítoků odvodňuje úze-
mí od hranic Českého ráje až po Bakov. V minu-
losti bylo toto území značně vodnaté a jeho velkou 
část zaujímaly močály a bažiny. Cisterciáci, kteří 
zde působili od 12. století, začali zakládat rybníky, 
do kterých stáhli vodu z bažin, a krajinu bylo mož-
né více zemědělsky využívat. K největšímu rozma-
chu rybníkářství došlo za Valdštejnů v druhé po-
lovině 18. století, kdy bylo na povodí Kněžmostky 
58 rybníků. Cisterciáci dokázali využít i vodní sílu 
a tak se pod některými rybníky objevily první vodní 
mlýny. S jejich stavbou pak pokračovala i místní 
šlechta, a tak zde bylo postaveno 9 vodních mlý-
nů. Některé již zanikly, nebo byly přestavěny, aby 
sloužily jinému účelu. V jednom z nich však stále 
mlynářské řemeslo nezaniklo.
Možná se po přečtení knížky vypravíte na cestu 
po mlýnech podél Kněžmostky a objevíte zajíma-
vost, kterou jste dosud bez povšimnutí míjeli.

MLADoboLesLAvsko
Objevte s námi Mladoboleslavsko, které není jen 
centrem automobilového průmyslu, ale nabízí 
i mnoho turistických potěšení. Na své si zde při-
jdou milovníci historie, přírody i techniky. Ať už 
vyrazíte prozkoumat komnaty majestátních hradů 
a zámků, vystoupáte na jednu z místních rozhle-
den či objevíte v některém z muzeí, jak se zde 
žilo našim předkům, nudit se rozhodně nebudete. 
Téměř dva tisíce fotografií a kreseb Vás zavedou 
i za hranice našeho regionu a představí možná 
dosud neobjevená místa. Doufáme, že Vás tato 
kniha bude inspirovat k mnoha zajímavým výletům 
po Mladoboleslavsku!
V úterý 6. října zahájilo Infocentrum Mladá Bole-
slav prodej knižní novinky ze své produkce, pu-
blikace „Mladoboleslavsko“.  Původně plánovaný 
slavnostní křest, který měl proběhnout ve čtvrtek 
8. října na tzv. staré radnici, je vzhledem k sou-
časné epidemiologické situaci prozatím odložen 
na neurčito.
Za texty a fotografiemi v knize stojí stejně jako 
u předchozího titulu „Boleslav Mladá a krásná“ 
Ing. Jaroslav Kocourek, Jiří Dufek dodal texty 
a řezy automobilů, Ing. arch. Jaroslav Staněk při-
spěl třiceti nákresy budov. Novinkou v této knize 
jsou kresby zvířat od RNDr. Jana Hoška, dále 
spolupracovali Václav Šolc, autor oblíbené knižní 
série Mlýny, a Mgr. Jiří Bartoš Sturz, odpovědný 
za historické korektury. Protože má knížka regi-

Věřím, že tyto normální věci, ať už akce nebo investice, jsou 
důkazem, že můžeme a myslím, že i musíme žít normálně. A to 
i navzdory různým pohledům na některá nepříjemná opatření, 
která se týkají našich životů. I na příští rok se toho dost chystá. 
Jak v oblasti investic, tak i společenských akcí. Rád bych po-
děkoval všem aktivním spoluobčanům, kteří se pořádání akcí 
věnují, všem, kdo se snaží o budování dobrých sousedských 
vztahů a příjemné atmosféry pro náš občanský život.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

MLÝnY nA kněžMostce
Představujeme Vám knihu Mlýny na Kněžmostce autora Vác-
lava Šolce, na jejímž vydání se spolupodílela i obec Kněž-
most. Kniha navazuje na výstavu o mlýnech na Kněžmostce, 
kterou uspořádali v roce 2010 místní rodáci Jiří Jaroš a Theo-
dor Honický. Kniha v prodeji na podatelně obce Kněžmost 
a v knihovně Kněžmost za 260 Kč.

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2020

Ulice Západní po rekonstrukci 
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oD 1. řÍjnA 2020 
pRoběhLA ZásADnÍ 
ZMěnA otevÍRAcÍch 
hoDin nA pobočce 
české poštY 
v kněžMostě:
Pondělí:  11.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00

Úterý:  08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

Středa:  11.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00

Čtvrtek:  08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

Pátek:  08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00

nové jÍZDnÍ řáDY pRo 
Rok 2021
V neděli 13. prosince se změnily jízdní řády, nejsou téměř žád-
né změny.

K jediné časové úpravě dochází na lince 260623 Kněžmost 
– Mnichovo Hradiště, kdy původní spoj z Kněžmosta s odjez-
dem v 16:45 jede o 10 minut později, nově až v 16:55. V tuto 
chvíli není na letní sezonu objednán provoz cyklobusu 260626 
Mladá Boleslav – Mnichovo Hradiště – Kněžmost – Sobotka. 
Na linkách 260623 Kněžmost – Mnichovo Hradiště a 260625 
Kněžmost – Srbsko proto budou jezdit spoje bez letních ome-
zení kvůli provozu turistické linky – cyklobusu.

prázdniny 2020/2021

► vánoční od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020

► pololetní 29. 1. 2021

► jarní od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021

► velikonoční 1. 4. 2021

► letní od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021

► podzimní 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021

onální obsah, spolupracovala na ní i infocentra 
z okolních měst.
Knihu o rozměrech 22,5 x 22,5 cm s celkem 552 
stránkami můžete zakoupit také na podatelně 
obce Kněžmost a v knihovně Kněžmost za 500 Kč.

knihA 700 Let obce 
kněžMost
Pod vánočním stromečkem se bude též vyjímat 
kniha 700 let obce Kněžmost, která byla vydána 
u příležitosti 700. výročí od první písemné zmínky 
o obci Kněžmost. Můžete ji zakoupit na podatelně 
obecního úřadu nebo v průmyslovém zboží u Kob-
rlů v Kněžmostě za cenu 300,- Kč.



RADnice

6 ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2020



RADnice

7



škoLA

8 ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2020

Akce ZákLADnÍ škoLY 

poDěkovánÍ
Vážení rodiče, kolegové, milí žáci a žákyně, všichni příznivci 
a partneři naší školy,

celý letošní rok byl naprosto netypický, všichni jsme se mu-
seli vyrovnávat se situacemi pro nás naprosto neznámými. 
Ve školství to byla především distanční výuka, která klade 
obrovské nároky nejen na pedagogy a žáky, ale i na jejich 
rodiče. A myslím, že na naší škole jsme se s distanční vý-
ukou vyrovnali velmi dobře. Chtěla bych vám všem poděko-
vat, opět se ukázalo, jak skvělý tým zaměstnanců základní 
škola v Kněžmostě má. Ukázalo se také, jak velké množství 
rodičů je ochotno se školou spolupracovat. A i když, podle 
mého názoru, nemůže distanční výuka na základní škole 
prezenční zcela nahradit, některé dovednosti, které jsme při 
výuce na dálku získali, můžeme, my i naši žáci, využívat při 
výuce prezenční, která se snad brzy vrátí. Pouze při úplném 
návratu výuky do školy bez všech omezení budeme moci po-
řádat i sportovní a kulturní akce, soutěže, exkurze, výlety…
prostě všechno, co výuku příjemně doplňuje a o co jsme teď 
ochuzeni.

Děkuji také všem pracovnicím mateřské školy, paním uklízeč-
kám, kuchařkám, paní sekretářce a našemu báječnému panu 
školníkovi.

Zároveň děkuji i našemu zřizovateli za velmi dobrou spolu-
práci, postavenou na kvalitní vzájemné komunikaci. Děkuji 
všem členům SRPŠ za velikou podporu školy. A nesmím za-
pomenout ani na skvělé paní knihovnice. 

Přeji vám všem klidné prožití Vánoc, které sice nebudou ta-
kové, jako v uplynulých letech. Možná nám ale dají možnost 
uvědomit si, co nám v životě opravdu schází a bez čeho se 
docela dobře obejdeme. V roce 2021 nám všem přeji přede-
vším hodně zdraví, ale i štěstí, lásky a co nejvíc splněných 
přání.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

pRojektovÝ Den 
svAtÝ vácLAv v i. 
A A i. b

28. září je Dnem české státnosti, připomínáme si 
svatého Václava. Děti z prvních tříd se ve škole 
seznámily se svatým Václavem prostřednictvím 
projektového dne. Celý den si četly a povídaly o ži-
votě svatého Václava a jeho rodiny, vyprávěly si 
pověsti týkající se knížete Václava a českých dě-
jin. Děti pracovaly s obrázkovou osnovou, komik-
sem, animovaným filmem, plnily tematicky laděné 
úkoly z matematiky a českého jazyka. Zjistily, kde 
mohou vidět sochu svatého Václava, na jaké minci 
je jeho podobizna a vyrobily si svou vlastní korunu. 
Za své nadšení a dovednosti si zasloužily medaile. 
Domů děti odcházely s medailemi na krku, s ko-
runami na hlavách a s velkou porcí nových vědo-
mostí.

Mgr. Tereza Černá
Mgr. Aneta Šoltysová

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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dí suhrovických rybníků k odpočinku, ke svačině a čas zbyl 
i na několik seznamovacích aktivit. Poté se už děti těšily, až se 
budou moci zabydlet v chatičkách, takže jsme přidali do kroku, 
abychom co nejdříve byli v cíli naší cesty. Po 1. náročném úko-
lu, kdy si musel každý povléknout postel, jsme si prošli areál 
a odpoledne jsme věnovali sportovním aktivitám (fotbal, pře-
hazovaná, stolní tenis či minigolf) na upevnění třídních i me-
zitřídních vztahů. Před večeří jsme si zahráli několik her za-
měřených na spolupráci a komunikaci mezi dětmi. Druhý den 
jsme se vrhli na tvorbu třídních pravidel. Vše rychle uteklo a už 
jsme čekali na odpolední příjezd rodičů. Počasí nám celý po-
byt přálo a celkově se adaptační kurz vydařil. Někomu se ani 
nechtělo domů. 
Koncem září navštívili naši školu zástupci městské policie 
z Mnichova Hradiště a v rámci dopravní výchovy seznámili děti 
s pravidly bezpečného chování v silničním provozu. Pomocí 
zajímavých videí ukazovali, jak se mají zachovat v určitých 
dopravních situacích (jak v roli chodce, tak cyklisty) a neza-
pomněli si společně zopakovat také základní dopravní značky. 

jAbLÍčkovÝ Den 
v i. A A i. b

Dne 14. září 2020 si prvňáčci užili ve škole pod-
zimní projektový den. Tentokrát byl zaměřen na ja-
blka. Prvňáčci si ve škole rychle zvykli a při výuce 
již hravě počítali s jablíčky a poznávali první pís-
menka. Při hodině výtvarné výchovy jablíčka otis-
kovali a malovali. Obrázky se dětem moc povedly. 
Nejvíce se děti těšily, až jablíčka ochutnají. Dnes 
již prvňáčci pěkně čtou slabiky i slova. Od září se 
toho mnoho naučili. Za velkou snahu jim a jejich 
rodičům patří poděkování.  

Mgr. Tereza Černá
Mgr. Aneta Šoltysová

poDZiMnÍ Akce 4. 
RočnÍkU
Ve dnech 7.–8. září 2020 proběhl adaptační kurz. 
Hlavním cílem bylo seznámení s novými třídními 
učitelkami a spolužáky, posílení spolupráce a ko-
munikace mezi dětmi. V pondělí ráno jsme se sešli 
ve škole a společně jsme se vydali pěšky do re-
kreačního areálu Drhleny, kde měl adaptační kurz 
probíhat. Cestou jsme využili příjemného prostře-
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Těsně před uzavřením škol stihli žáci absolvovat praktickou 
výuku na dopravním hřišti. Na jaře je čeká druhá část, kdy 
budou moci získat průkaz cyklisty.
V pátek 8. října 2020 proběhla v místní knihovně čtenářská díl-
na se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. Děti se hravou formou 
seznámily s knihou Na hradě Bradě, zahrály si divadlo a všich-
ni si zasoutěžili o drobné ceny. Všechny akce si děti moc užily 
a budeme doufat, že budou následovat již brzy další.

Mgr. Květa Havlíková
Mgr. Eva Exnerová

tvořÍMe AniMovAnÝ 
FiLM
V sobotu 3. října 2020 jsme se sešli ve škole, abychom společ-
ně pod vedením paní Kateřiny Knappové (www.anideti.cz) vy-
tvořili animovaný film. Již na začátku bylo jasné, že to nebude 
nic jednoduchého. Tomuto dni předcházela v průběhu celého 
září intenzivní příprava v hodinách čtení a slohu – bylo nutné 
domluvit se na hlavních postavách, společně vytvořit příběh 
a loutky.
Dopoledne jsme se stručně dozvěděli, jak vzniká animovaný 
film. Poté jsme museli ještě dokončit všechny loutky a poza-
dí, aby to odpovídalo našemu obrazovému scénáři. Pak jsme 
mohli začít snímat rozpohybované předměty. Odpoledne bylo 

potřeba film namluvit a přidat různé zvukové efek-
ty. Na závěr zbývalo nafotit děti do závěrečných 
titulků. Vše proběhlo bez problémů a tak byl po 8 
hodinách na světě náš první film s názvem Ztrace-
ný pejsek.
Všichni si to moc užili. Bohužel jsme nemohli rodi-
čům promítnout film na velkém plátně, což mrzelo 
především malé autory, každopádně jim však moc 
děkujeme za podporu a přípravu vydatného ob-
čerstvení a paní Knappové pak za skvěle vedený 
workshop. Budeme se těšit na další spolupráci.

Mgr. Květa Havlíková + žáci 4. B

ListopADové 
soUtěže, 
tentokRát onLine
Jako v loňském školním roce se naši žáci zúčast-
nili několika soutěží. I když školy byly zavřené, veli-
ce dobře nás zvládli reprezentovat i z domova.
Od 9. do 20. listopadu měli žáci ze 4.–9. ročníku 
možnost zúčastnit se soutěže Bobřík informatiky. 
V online testu odpovídali na otázky z oblasti infor-
matického myšlení, algoritmizace, porozumění in-
formacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. 
Úspěšným řešitelům (a nebylo jich málo) gratulu-
jeme.
Ve čtvrtek 12. listopadu se zúčastnily čtyři týmy, 
složené z žáků 2. stupně, matematické soutěže 
MaSo. Úspěch nebyl založen jen na počtu vyřeše-
ných matematických úloh, ale i na zvolení správ-
né strategie v rámci doplňkové hry. Velkou radost 
nám udělal tým ve složení David Zikmund, Matyáš 
Louda a Pavel Stuchlík, který se umístil na 74. mís-
tě (v rámci týmů ze základních škol by byli na 12. 
místě). Ani ostatní naši účastníci se však v kon-
kurenci 392. týmů neztratili. Děkujeme za krásné 
výsledky.
Do 15. listopadu si ještě mohli žáci 3.–6. ročníku 
vyzkoušet úlohy Matematického klokana. Celkem 
této možnosti využilo 27 žáků napříč zmíněný-
mi ročníky. Děkujeme všem soutěžícím za účast 
a chuť vyzkoušet si i něco trošku jiného a změřit 
své síly s vrstevníky z ostatních škol.

Mgr. Květa Havlíková

co nového ve iii. A
V září jsme se po několika měsících všichni sešli 
opět v naší námořnické třídě. Pro některé námoř-
níky to znamenalo návrat do školy po 5 měsících. 
Naštěstí jsme se už nemuseli jako na jaře rozdělo-
vat na dvě skupinky, každá v jiné třídě a paní uči-
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ních prázdninách byl start velmi náročný a pozvolný. Bohužel, 
než jsme se stihli rozkoukat, škola se z důvodu nařízení vlády 
opět uzavřela. 
Čekalo nás dlouhé a pro všechny velmi těžké období online 
výuky, prolnuté vypadáváním signálu, občasnou nefunkčnos-
tí kamer a mikrofonů a dalšími technickými problémy. Paní 
učitelka občas nebyla slyšet, děti občas nebyly vidět, každou 
chvíli to někoho z nás z hodiny přímo vyhodilo. Všichni jsme 
si vyzkoušeli nejlepší technické vymoženosti současné doby 
a zároveň přišli na to, že přílišné sezení u počítače a koukání 
do monitoru nám škodí a unavuje.
Tato forma výuky pro nás byla velmi náročná, ale naštěstí 
jsme se jí chopili s grácií a vše zvládli. A 30. listopadu hurá 
zpět do školních lavic! Nyní užíváme předvánoční čas konečně 
spolu ve třídě.
A ze srdce si všichni přejeme, aby to v letošním školním roce 
tak už zůstalo.

Mgr. Kristýna Kubicová

poDZiM v DRUžině
Letošní školní rok jsme ve školní družině přivítali 34 nových 
prvňáčků, kteří se velmi dobře zadaptovali na nové prostředí 
školy a nové spolužáky. Krásný slunečný podzim jsme trávili 

telka s paní vychovatelkou už mezi námi nemuseli 
přebíhat. Dočkali jsme se a naše posádka byla 
zase kompletní.

Sotva jsme stihli zopakovat vše, co jsme přes prázd-
niny zapomněli, a škola se zavřela. Místo do škol-
ních lavic jsme všichni usedli doma za počítače. Za-
žili jsme několik horkých chvil, kdy se paní učitelka 
„zasekla“ nebo se půlka třídy odpojila z vyučování, 
protože vypadlo internetové připojení. Několikrát 
jsme se zapotili a měli pocit, že už ani den, v tom-
to režimu nezvládneme, ale zvládli jsme to. Teď už 
se těšíme, jak si společně užijeme předvánoční čas 
ve třídě a popřejeme si krásné Vánoce.

Paní učitelka Míša a námořníci z III. A

poDZiM v v. b
V září nového školního roku 2020/2021 nastou-
pili děti z V. B opět do kouzelnické třídy v duchu 
Harryho Pottera. Po dlouhé jarní karanténě a let-
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na naší školní zahradě a na vycházkách po okolí. 
Vyrobili jsme si spoustu podzimních dekorací a vy-
zdobili jsme prostory školy.
Bohužel hned začátkem října se opět uzavřely 
školy a my se tak s dětmi delší čas neviděli. 
Po znovuotevření škol jsme se opět vrhli do tvo-
ření, nazdobili jsme školu do zimního kabátu 
a společně se těšíme na předvánoční čas. Provoz 
družiny probíhá také za zpřísněných hygienických 
podmínek, celodenní nošení roušek není jistě nic 
příjemného, ale i přesto to děti zvládají velmi dobře 
a disciplinovaně. Patří jim za to veliká pochvala.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem svým 
kolegyním za jejich obětavost a ochotu pomoci, 
vedení naší školy děkuji za podporu nás všech. 
Všichni bychom si přáli, abychom se opět v dru-
žině setkali se všemi dětmi v plném složení bez 
jakýchkoliv omezení a nařízení.
Přejeme všem krásný předvánoční čas.                                                                       

Šárka Svobodová
vedoucí vychovatelka ŠD

Děti ze ŠD nezapomínají ani na seniory. Opět jim 
nakreslily krásné obrázky se zimní tématikou a tím 
se snaží zpříjemnit prostředí DPS.

Iveta Jirčíková, ŠD

sběR pLoDin pRo 
pRAžskoU Zoo
Jelikož naše škola již přes 10let spolupracuje 
s pražskou ZOO, zapojili jsme se do výzvy vyda-
né zoologickou zahradou. V době jejího uzavření 
v nouzovém stavu ZOO poprosila o dary v podobě 
plodin pro zvířata. Sběr plodin probíhal ve dnech 
16.–21. října, kdy byla i naše škola uzavřená z dů-
vodu nákazové situace a probíhala distanční vý-
uka. Aby děti neseděly pořád jenom doma u po-
čítače, v rámci přírodovědy a přírodopisu, byly 
vyzvány, aby se v době povolených procházek 
do přírody zapojily do sběru plodin pro zvířata. 
Dárci ponechávali plodiny u vchodu školy v pa-
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Akce MAteřské škoLY

pADá ListÍ ZLAté, 
RUDé…
Přesně tak, ale nyní už listí opadalo a nastává krásný čas 
předvánoční. My jsme si však i ten podzimní čas ve školce 
užili. I když v mírném napětí, zda budeme mít možnost se stále 
scházet a mateřská škola se na delší dobu neuzavře. Nako-
nec, i tím jsme si na jaře prošli. 

Letošní začátek školního roku byl i přesto jiný. Museli jsme 
z preventivních důvodů zrušit nebo přesunout akce školky. 
Nespojovali jsme děti z ostatních tříd a zvýšila se hygienická 
opatření. Všechno jsme přijali s respektem a s přáním, ať jsme 
hlavně všichni zdraví. 
Podzim je vždy ve školce moc pěkný a plný barev. Příjemně 
teplé počasí nám umožnilo trávit dlouhou dobu venku a po-
zorovat měnící se přírodu na podzim.  Moc rády si děti hrá-
ly a tvořily z přírodnin. Pod rukama dětí vznikaly lístečkové 
věnečky, lepily listy ke své „ufoukané“ fotografii, tvořily život 

pírových obalech. O tom, jak velké množství dětí 
i jejich rodičů se zapojilo, svědčí naše fotografie. 
Sebralo se přes 350 kg jablek, přes 300 kg kašta-
nů, téměř 100 kg žaludů, 12 kg šípků, 5 dýní, a dále 
jeřabiny, bukvice, hrušky a kadeřávek. Všechny 
plodiny byly naloženy a odvezeny do ZOO, kde se 
nám dostalo velké pochvaly za množství plodů, 
i jejich druhů, které jsme odevzdali. Následně pak 
fotografie zveřejněné pražskou ZOO svědčí o tom, 
že zvířata si na plodinách opravdu pochutnala. 
Děkujeme všem, kdo se zapojili.                                                                                                                  

Mgr. Alena Brixí

poDěkovánÍ
A na závěr bychom rádi touto cestou poděkovali 
manželům Malečkovým za poskytnutí vánoční-
ho stromku, který vytvořil v naší škole příjemnou 
předvánoční atmosféru.                                

Pedagogové a žáci ZŠ Kněžmost
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knihovnA
Milí čtenáři,
rády se s vámi setkáváme prostřednictvím další-
ho, již posledního vydání Zpravodaje v tomto roce. 
Všichni víme, že tento rok byl pro každého z nás 
náročný. Snad jsme všichni v těch špatných dnech 
našli sílu v kruhu rodinném, po boku těch nejbliž-
ších. Věříme, že se už brzy navrátíme s úsměvem 
ke všem činnostem a z této nelehké situace si vez-
meme jen to, co nás posílilo.

vÍcejAZYčnost je 
bohAtstvÍ

Děkujeme všem dětem, které se zúčastnily soutěže 
„Vícejazyčnost je bohatství“. Do soutěže byly po-
slány tři práce, které vznikly v naší knihovně. Sku-
pinka čtyř devítiletých děvčat v rámci odpoledních 

v lese z větviček a kaštanů, ze slaného těsta modelovaly listy, 
stavěly cestičky z kaštanů ke stromu přání, na zahradě hra-
baly listí a pouštěly draka. Za slunečného počasí jsme vyra-
zili do Suhrovic k rybníkům i do Důní. Navštívili nás podzimní 
skřítkové Spadlístek a Malovánek. Na Halloween jsme si užili 
zábavné dopoledne plné her, tancování a především legrace. 
Chtěli jsme také využít našeho chodníčku ke školce a ve spo-
lupráci s rodiči nám vznikla úplně úžasná výstava dýní. Všech-
ny tyto činnosti a akce si organizovala každá třída zvlášť, prá-
vě s ohledem na aktuální situaci. 
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem rodičům za respek-
tování a dodržování daných opatření a za skvělou spolupráci! 

Vlaďka Bejrová
zelená třída MŠ

Veselé

Vánoce
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Již tradiční vystoupení známých umělců, kteří opravdu zazářili, 
sklidilo velký potlesk. 
Program pokračoval zábavnou soutěží. Inspiroval nás pořad 
„Šest ran do klobouku“ se svými vtipnými otázkami. Musíme 
konstatovat, že dát dohromady tuto zábavu byla opravdu fuš-
ka, ale stálo to za to. 
Na závěr nám zahrálo hudební trio pod vedením pana Roma-
na Kavalíra z Kněžmostu. Známé melodie, které jsme si s chu-
tí i zazpívali, všechny potěšily.
Na závěr bychom sobě i vám přály, aby se tato nelehká situa-
ce, ve které teď žijeme, brzo otočila k lepšímu. Tak snad příští 
podzim, v lepších časech, na Setkání seniorů opět na shleda-
nou Iva a Lada.

senioR kLUb pRoGRAM 
2021
Pokud se epidemiologická situace zlepší, jsme připraveny po-
kračovat v připraveném programu na rok 2021. Můžete se těšit 
na VU3V, malé výlety po okolí, cestopisy, přednášky i návště-
vy muzeí, cvičení seniorů, hudební představení atd.

návštěv knihovny, vytvořila zajímavý pohádkový 
příběh. Dále byli pozváni žáci 5. třídy ZŠ Kněžmost, 
skupina chlapců vytvořila počítačovou hru, skupi-
ně děvčat se podařilo dokončit pohádkový příběh. 
Společným úkolem byl i překlad textu do angličtiny. 
Za účast v soutěži získávají všechny děti od pořa-
datelů soutěže drobné odměny. Gratulujeme! 

spisovAteLkA 
kLáRA sMoLÍková 
v nAšÍ knihovně
Ve spolupráci s MAP II Mnichovo Hradiště navští-
vila naší knihovnu paní spisovatelka Klára Smo-
líková, která žáky 4. tříd vtáhla do zákulisí tvorby 
komiksových příběhů. Formou her a vzájemné ko-
munikace si žáci zažili, jak se dá ovlivnit děj, co 
naznačují různé tvary bublin, jaké emoce lze po-
stavám vtisknout do úst a mnoho jiného. Součás-

tí krásného projektu, byla výstava komiksového 
příběhu Na Hradě Bradě, představení knih plných 
krásných příběhů s možností zakoupení. Program 
byl plný vzájemné empatie. 

setkánÍ senioRŮ 
2020
10. září proběhlo již tradiční Setkání seniorů. Jsme 
rády, že se nám podařilo v této nelehké době zor-
ganizovat tuto, pro nás srdeční akci. Sešli jsme 
se všichni v dobré náladě, která provázela celý 
podvečer. Jako první nás potěšily úžasné malé 
tanečnice z Mateřské školy, pod vedením Klárky 
Čejkové.
Využily jsme příležitosti tohoto setkání a předaly 
pamětní listy našim studentkám Virtuální univerzi-
ty třetího věku. Nechyběla ani vámi oblíbená pre-
zentace akcí, které jsme spolu minulý rok prožili. 
Všechny zážitky jsme vám naskládaly do fotok-
nihy, kterou si můžete vypůjčit u nás v knihovně 
a připomenout si ty pěkné chvíle.
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pRvnÍ Rok v nové 
knihovně
Vážení čtenáři, 18.11.2019 uplynul právě rok, co byla otevřena 
knihovna v nových prostorách. Ač tento rok přinesl nelehké 
dny, věříme, že budou brzo jen minulostí. Připravujeme pro 
Vás spoustu knižních novinek. Těšíme se vás, všem přejeme 
hodně zdraví, pozitivní mysl a co nejméně starostí.

Knihovnice Iva a Lada

knižnÍ novinkY
pRo nejMenšÍ
Reichenstetter, Friederun: ptáci 
Kniha je plná hezoučkých obrázků našich ptáčků.

Reichenstetter, Friede-
run: noční zvířata
Krásná kniha ze série zví-
řat, která jsou kolem nás. 
Tentokrát si užijeme světa 
noční přírody. Dozvíme se, 
jaká zvířata v temnu oží-
vají, loví zvířata a hledají 
různorodou potravu.

Uhlířová, jana: o pej-
skovi a kočičce: jak sla-
vili vánoce
Příběh o tom, jak se pejsek 
s kočičkou rozhodli udě-
lat stejně krásné Vánoce, 
jako my lidé.

Rock, Lois: vánoční příběh pro kluky a holky
Tato knížka seznámí děti s příběhem o Ježíšově narození 
a pomůže i rodičům vyprávět jim o vánočních událostech způ-
sobem, který je zaujme. Děti se tak dozvědí o všem podstat-
ném: o zvěstování Marii, že bude mít dítě, o Ježíšově narození 
v betlémské stáji, o radosti pastýřů i o hvězdě, která dovedla 
tři moudré muže až do Betléma.

popprová, Andrea: čekání na vánoce s Luckou, jendou 
a Martínkem
V rámci příběhu malé holčičky Lucky, jejích dvou brášků a ta-
jemné kočky Tečky přibližuje autorka legendy a obyčeje, které 
se váží k adventu a nabízí recepty na tradiční pečivo, návody 
na výrobu různých ozdůbek a spoustu úkolů k řešení.

Miler, Zdeněk: krtek a vánoce
Chcete vědět jak? Tak honem otevřete tuhle zimní knížku!

pRo MLáDež
kuriščáková, Lenka: brána do kouzelné prahy 
Tato kniha je pojatá jako zajímavá procházka 
po našem nádherném starobylém městě, plná in-
formací o jeho dějinách, památkách a tajemstvích, 
přizpůsobených dětskému čtenáři. 

procházková, iva: tanec trosečníků
Iva Procházková vytvořila ve své nové próze své-
bytnou antiutopii, zachycující novodobou zkázu 
lidstva. Sleduje ji očima teenagera, který nechce 
prožít život v ústraní, nyní ho však měsíce stráve-
né daleko od běsnění neznámého viru zachraňují. 
Svět se propadl do chaosu, morálka a lidské hod-
noty vzaly zasvé, zpustošenou zemí se toulají osa-
mělí trosečníci. Podaří se hrdinovi nalézt v sobě 
i ve vnějším světě pozitivní síly a naději?

Landsman, Domi-
nik: bez frází a bez 
jůtubu
Příběhy Bez frází 
pro děti. Osudy vý-
jimečných českých 
sportovců vyprávě-
né oblíbeným spiso-
vatelem Dominikem 
Landsmanem tak, 
aby jim rozuměli 
i školáci.

Matocha, vojtěch: 
prašina – bílá kom-
nata
Třetí pokračování dobrodružného příběhu pro 
mládež.

pRo DospěLé
Mayne, Andrew: temný vzorec 
Doktor Theo Cray je proslulý tím, že za použití ma-
tematických metod dokáže vypátrat sériové vrahy. 
Jenže pak je vystaven působení patogenu, ovliv-
ňujícímu mozkovou činnost a vědomí, že má v těle 
virus, který z něj samotného může udělat zabijáka, 
mu zničí pověst i vyšetřování a on začne pochybo-
vat o vlastní příčetnosti. 

Mayne, Andrew: hračkář
Profesor Theo Cray se kvůli podezřením, která ho 
obklopila po smrti jeho někdejší studentky a skan-
dálním spekulacím poté, co byl zabit její vrah, ne-
může vrátit ke svému univerzitnímu výzkumu. Po-
kouší se tedy začít nový život v jiné oblasti, ale 
téměř proti své vůli je vtažen do dalšího nevyřeše-
ného případu.
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charbonneau, joelle: časovaná bomba
Kongresmanova dokonalá dcera. Hvězdný zadák 
s tajemstvím. Kluk, kterého všichni přehlížejí. Kla-
rinetistka, co se přestala snažit zapadnout. Osiřelý 
rebel, jenž chce někomu udělit lekci. 

Forsyth, Frederick: Fantom Manhattanu
Naposledy byl Fantom viděn, jak mizí v labyrintu 
podzemních chodeb pařížské opery, aby již nikdy 
více nebyl spatřen… Opravdu nikdy? 

honzák, Radkin: jak přežít léčení
Zkušenosti renomovaného psychiatra s vlastními 
i cizími neduhy. Jak přežít léčení? Není to jen tak, 
to může dosvědčit každý, kdo s nějakou vážnější 
nemocí zápolil.

coates, Darcy: Duch domu Ashburnů
O tomto domě se šířily podivné zvěsti bezmála sto 
let. Jeho majitelka, Edith, odmítala nechat kohokoli 
vstoupit dovnitř a nedaleké městečko navštěvova-
la jen málokdy. Po její smrti zdědila dům její jediná 
příbuzná, Adrienne. Vše co má, je jeden kufr, dva-
cet dolarů a milovaný kocour. Dům je pro ni příleži-
tost, jak začít nový život, kterou si nemůže dovolit 
odmítnout.

caplin, julie: pekárna v brooklynu
Romantický a vtip-
ný příběh o cestě 
do Brooklynu, lahod-
ných dortících, lásce 
i přátelství. Vydejte 
se na výlet do měs-
ta, které nikdy nespí 
a nechte se okouzlit! 
Kavárna v Kodani 
Cukrárna v Paříži, 
Pláž v Chorvatsku, 
Hotýlek na Islandu 
jsou dalšími romány 
z dílny Caplin Julie.

třeštíková, Radka: Foukneš do pěny
Sbalte si do tašky všechna svoje trápení, úzkos-
ti, zmatek a křivdy, nevyřčená slova i nevyřešené 
záležitosti a vydejte se spolu s hlavní hrdinkou 
na svou vlastní cestu.

jacobs, Anne: kavárna U Anděla
Strhující příběh jedné kavárenské dynastie na pře-
lomu 20. století.

coben, harlan: chlapec z lesů
Wilde je pro všechny záhadou. Před třiceti lety ho 
jako malého kluka našli v lesích, kde přežíval úpl-
ně sám a nevzpomínal si na nic ze své minulosti.

Di Fulvio, Luca: chlapec, který rozdával sny
New York, 1909. Zaoceánským parníkem spolu s dalšími při-
stěhovalci z celého světa dorazí mladá žena se svým malým 
synkem.

Urbaníková, eva: všechno nebo nic
Velmi otevřená kniha o tom, co dokáže jeden obyčejný muž 
udělat s racionálně uvažující ženou. 

boček, evžen: Aristokratka u královského dvora
Již pátý díl ze série mimořádně úspěšných humoristických ro-
mánů.

Formánek, josef: kniha o tichu
Nejosobnější kniha autora. Přes-
tože není primárně o něm, ale 
o jeho blízkých, věcech mezi 
nebem i zemí a tichu. Sám autor 
jako anotaci ke knize napsal: „Je 
jiná než moje ostatní. Je o klidu.“

keleová – vasilková, táňa: Ro-
dinné klubko
V každé rodině to vře a klokotá. 
Láskou, ale i situacemi, které při-
náší sám život.

vondruška, vlastimil: Manželské zrcadlo
Další napínavý historický příběh z pera Vlastimila Vondrušky.

poncarová, jana: Alžběta a nina
Nevyřčená slova kopou ty nejhlubší propasti. V pochmurných 
i krásných Sudetech se skrývají stíny minulosti, které Alžběti-
nu rodinu rozdělily na desítky let.

pawlowská, halina: Zážitky 
z karantény
I když se svět do pekel řítí, tak 
lze pořád šťastně žíti!

hřebejková, hana: Ať žijí pa-
desátnice
Když se přes člověka převalí 
páté kulatiny, spousta věcí je na-
jednou jinak. Humorné historky 
ze života.

kepler, Lars: Zrcadlový muž
Detektivka. Mladá dívka zmizí 
cestou ze školy. O pět let později 
se její tělo objeví na hřišti v centru Stockholmu.

bryndza, Robert: Mlha nad shadow sands
Kate Marshallová a její asistent Tristan Harper vyšetřují další 
zapeklitý případ. Jak spolu souvisí zmizení mladých lidí a ob-
last Shadow Sands?
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spoLek přáteL 
kULtURY kněžMost 
v Roce 2020
Vážení přátelé a příznivci našeho spolku, dalo by se říci, že rok 
2020 se svými omezeními nepřinesl pro náš spolek moc pří-
ležitostí k činnosti, ale opak je pravdou. Máme pocit, že jsme 
nikdy nebyli zaměstnanější, než právě tenhle rok.
Už jarní omezení přineslo nápad na velikonoční videa. Ten 
nám přivál do cesty další spolupracovníky, pan farář Pavel 
Mach pomohl s liturgickou částí, Karel Hubač s obrazovým 
materiálem a vytvářením videí. Objevili se i další, například 
neúnavný fotograf mnichovohradišťské farnosti, pan Jan Adam 
a také pan Václav Bacovský. S jejich pomocí jsme vytvářeli 
videa o tradicích našich předků a sami jsme se neustále do-
zvídali nové a nové informace. Naše domácnost se proměnila 
v nahrávací studio, hudební režii i videostřižnu.
Hned po práci na velikonočních videích jsme se dali do bá-
dání v kronikách a sháněli jsme všechny dostupné informace 
o kněžmostských zvonech, abychom mohli natočit krátký film 
a podpořit tak námi iniciovanou sbírku na projekt navrácení 
zvonů do kněžmostského kostela.
Pak přišlo dlouho očekávané rozvolnění a my jsme mohli po-
zvat naše seniory na čtvrtý koncert pro pamětníky, tentokrát 
nazvaný „Babiččina krabička“. Potom jsme velmi rádi pomoh-
li našemu obecnímu úřadu s organizováním koncertu Hanky 
Křížkové „Jak voní štěstí“, který obec Kněžmost pro své obča-
ny pořádala.
Hned po prázdninách jsme připravovali už od loňska domlu-
vený koncert na počest mistra Karla Gotta v podání skupiny 
Karel Gott revival Morava se zpěvákem Josefem Boudou. Bylo 
to začátkem října, a to byl nejvyšší čas na přípravu adventu. 
Vystoupení jsme měli dohodnutá už od ledna, celkem jich mělo 
být pět, každou adventní neděli a tradičně v předvečer Miku-
láše, navíc jsme uvažovali i o půlnoční. Jak se ten divný rok 
blížil ke konci, začali jsme si uvědomovat, že z celého adventu 
nebude nic. Tak se naše domácnost znovu proměnila ve stu-
dio, hojně jsme jezdili do skanzenu v Přerově nad Labem, kde 
nám v poznávání lidových tradic hodně pomohla paní doktorka 

Jana Hrabětová, jezdili jsme do přírody, abychom 
na video postupně zachytili, jak se příroda pomalu 
ukládá k spánku, opět jsme využili pomoci našich 
velikonočních spolupracovníků. Pomoc pana fa-
ráře se tentokrát odrazila v jeho zálibě, kterou je 
pečení: upekl nám svatomartinské rohlíky a také 
věnce na sestavení vrkoče. Protože se článek ode-
vzdává do redakce Zpravodaje 3. prosince, jistě 
ho nějaké pečení ještě čeká. U nás se také pek-
lo. Pro natáčení svatého Martina jsme potřebovali 
pečenou husu, knedlíky, zelí, koláče a buchty, a to 
všechno se muselo po natáčení sníst: Řeknu vám, 
byla to oběť, ale jak říká pan farář: „Ne každá oběť 
musí být těžká“. Má pravdu. Když přišly na řadu 
zvyky, zjistili jsme, jaká je naše Betynka herečka, 
účinkovala totiž znamenitě při natáčení jednoho ze 
zvyků Štědrého večera. Spočíval v tom, že všichni 
stolovníci položili na stoličku svůj kousek vánočky. 
Čí kousek sežral přivolaný pes jako první, ten se, 
pokud byl svobodný, do roka oženil, a pokud byl 
ženatý, do roka zemřel. Smrt byla v lidových zvy-
cích zastoupená hojně, vzpomeňte jen na rozkra-
jování jablíčka, zvyk, který se stále dodržuje, a jak 
to dopadne s tím, kdo nenajde hvězdičku? Tak se 
naši předkové bavili a na rozdíl od nás moudře 
neoddělovali smrt od života. V téhle chvíli máme 

Staročeský vánoční vrkoč

Skanzen v Přerově
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zveřejněná čtyři videa s názvy: Svatý Martin, Sva-
tá Cecílie a svatá Kateřina, První adventní neděle 
a svatý Ondřej a Svatá Barbora a svatý Mikuláš. 
Do vydání Zpravodaje jich už bude celá řada. Drž-
te nám tedy palce a děkujeme vám za vaše zpět-
né reakce. Děkujeme také všem sponzorům. Jako 
předseda děkuji členům našeho spolku, že se le-
tos, stejně jako v minulých letech, obětavě podíleli 
na práci pro spolek. 

poZvánÍ k viDeÍM
Přijměte pozvání k našim videím a nechte se vtáh-
nout do doby, kdy žili naši předkové. Co dělali, 
když se dny rychle krátily a advent se kvapem blí-
žil, jaké svaté uctívali a co jim přinášeli. Nechte se 
přenést do doby, která není tak vzdálená, vždyť 
to byly naše prababičky a babičky, které tu dobu 
takhle žily a uchovaly ji pro nás ve svých vyprá-
věních, když jsme s nimi drželi černou hodinku, 
když se otevřela dvířka u kamen a plameny z nich 
osvětlily strop stavení. Mnozí jste to jistě také zažili 
a určitě budete souhlasit s tím, jak je dobře, že se 
tyhle tradice, když už se nedodržují, aspoň takhle 
předávají dalším generacím.

Dne 29. listopadu 2020 byla první adventní nedě-
le. Za normálních okolností bychom v odpoledních 
hodinách pořádali v našem kostele svatého Fran-
tiška Serafínského první adventní koncert, na ten-
to den jsme domluvili Českou mši vánoční Jakuba 
Jana Ryby. Za normálních okolností bychom se 
na tenhle koncert připravovali, za normálních okol-
ností bychom chystali šatnu pro účinkující i pohoš-
tění, za normálních okolností bychom měli vyzdo-
bený kostel a zapojené topení. 

A vůbec, za normálních okolností…
Za normálních okolností bychom ovšem nena-
točili jak velikonoční, tak vánoční videa. A to by 
byla škoda, aspoň podle vašich reakcí. Udělejte 
si tedy v některý adventní podvečer slavnostní 
atmosféru, jako byste šli na náš koncert, posaďte 

se k televizi, počítači či jinému zdroji a podívejte se na naše 
nová videa z cyklu Liturgický rok a lidové tradice.
Přejeme vám všem příjemný zážitek, těšíme se u dalších videí 
a dá-li Pán Bůh, i v kostele u betlému - na šťastné shledání.

Protože další výpis z účtu na sbírku zvonů bude až v led-
nu 2021, děkujeme všem dárcům, kteří v roce 2020 přispěli 
na projekt „Kněžmostské zvony“. Děkujeme a pro budoucí dár-
ce přikládáme číslo účtu: 2401547380/2010.

Vám všem děkuji, že se na nás díváte, že chodíte na naše 
představení a že nás máte rádi.

Odkazy na videa naleznete na webových stránkách obce 
Kněžmost v aktualitách nebo přímo v rubrice Místních spolků 
– Spolek přátel kultury.

Zdeněk Zdobinský
předseda Spolku přátel kultury Kněžmost

spoLek RoDákŮ v Roce 
2020
Je tu opět závěr roku 2020 a s ním rekapitulace naší činnosti 
spolku v tomto roce. Letos jsme pro občany Kněžmostu a okol-
ních obcí chtěli uspořádat dvě přednášky a besedu s potom-
ky rodáků rodiny Hartmanů. Přednášející měli jen určité volné 
termíny pro přednášky, vše bylo již dohodnuté, připravené, ale 
omezení kvůli coronaviru toto vše zhatilo. Nezbývá než věřit, 
že se to povede uskutečnit v příštím roce. Závěrem přeji všem 
spoluobčanům pozitivní mysl, dobrou náladu a pevné zdraví 
v roce 2021. Covidu zmar!

Václav Honc
předseda spolku rodáků Kněžmosta

sDh kopRnÍk 
náseDLnice pořáDAL 
tRADičnÍ DětskÝ Den 
nA kopRnÍkU
Při ohlédnutí za prošlým rokem, který byl tak ovlivněn známou 
koronakrizí a v jejímž důsledku byla téměř paralyzována čin-
nost spolků (a nejen jich), bych se vrátil do letních měsíců, kdy 
tato krize přece jen přechodně oslabila a jakmile to okolnosti 
dovolily, členové SDH Koprník-Násedlnice  uspořádali v pro-
stranství u budovy bývalé hasičské zbrojnice na Koprníku 
tradiční dětský den. Pro děti bylo připraveno několik soutěží 
a atrakcí, byla jim představena požární technika, ale samo-
zřejmě obdržely za svou snahu mnoho krásných cen a menší 
občerstvení. Dětského dne se letos účastnilo více, než 30 dětí, 
jejich radost, smích a zářivé pohledy byly odměnou nejen pro 
pořádající členy, ale i ostatní, kteří se na pořádání dětského 
dne podíleli.

Pouštění lodiček
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Koprnickonásedlničtí hasiči využili této příležitosti, aby v ná-
sledujících hodinách během navazující členské schůze zhod-
notili své aktivity v rámci své činnosti při údržbě techniky, ale 
i při mimoškolní výchově dětí a mládeže, neboť se během loň-
ského a letošního roku podařilo z nových členů sestavit dvě 
družstva mladých hasičů a pokud okolnosti dovolily, hasiči je 
zasvěcovali do tajů hasičiny a požárního sportu, včetně něko-
lika nácviků s technikou, kterou má SDH k dispozici. Zároveň 
v rámci schůze poblahopřáli svým jubilantům a posléze formu-
lovali své požadavky do rozpočtu obce na rok 2021. Zejména 
by potřebovali zafinancovat novou sadu hadic pro požární útok 
velikosti B a C, pořídit ochranné přilby pro děti a v neposlední 
řadě provést opravu, resp. výměnu střešní krytiny na budově 
hasičské zbrojnice v Násedlnici, která je již za hranicí životnos-
ti a hrozí nebezpečí zatékání do objektu a poničení techniky 
a nedávno vybudovaného prkenného stropu. Zároveň pověřili 
výbor SDH, aby v tomto směru jednal s příslušnými orgány 
obce.
Žádné naše aktivity by se neobešly a nekonaly bez pomoci, ať 
už osobní, finanční nebo i jiné, a to nejen členů SDH a jejich 
rodinných příslušníků, ale i obce Kněžmost z programu „Pod-
pora činnosti místních spolků obcí Kněžmost 2020“ a místních 
částí Koprník, Násedlnice, Úhelnice, SDH Kněžmost a dalších 
podporujících. Za jejich pomoc a podporu jim mnohokrát děku-
ji a doufám, že jí budeme mít i v následujícím období.

Mgr. Ladislav Kilián
jednatel SDH Koprník-Násedlnice

spoRtovnÍ 
oDpoLeDne 
nA soLci
V den státního svátku 28. září jsme pod organi-
začním dohledem místních spolků uspořádali pro 
děti ze Solce, Solečku a Malobratřic „Sportovní 
odpoledne“.  Byla to náhrada za zrušený Dětský 
maškarní karneval z března, kdy nám do našich ži-
votů vstoupila epidemie Coronaviru. Začátek jsme 
naplánovali na 14. hodinu, kdy se postupně zare-
gistrovalo bezmála 15 dětí.
Jelikož nám počasí moc nepřálo, byli jsme nuceni 
celou akci přesunout pod přístřešek za soleckou 
hasičárnu. Pro děti bylo připraveno mnoho sou-
těží, jako je chytání rybiček, skákání v pytli, há-
zení granátem na cíl a jiné. Samozřejmě nemohla 
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náDech Do DALšÍch Let
Blíží se nám konec roku 2020 a rád bych tento rok, pozname-
naný nákazou COVID-19, zakončil spíše pozitivně. A myslím 
si, že je určitě čím.
I když nás omezení, zákazy, příkazy a nařízení provázely vět-
šinu roku, chci se zmínit o realizaci, která se i v tomto období 
povedla a za sebe i snad za další, kterým není lhostejné, že je 
potřeba se starat o obecní majetek.
Jde o rekonstrukci střechy na hasičské zbrojnici v Suhrovicích, 
která byla původní od postavení v letech 1962 – 1965.
Krytina měla svoje odslouženo a její stav se neustále zhoršo-
val i přes opravy, které se provedly v minulých letech.
Ale nic není věčné a začalo zatékat na několika místech, a pro-
to bylo potřeba situaci řešit.
Za vstřícného přístupu starosty obce Ing. Karla Hlávky a mís-
tostarosty Ing. Adama Pospíšila, byla odsouhlasena náprava 
ve formě rekonstrukce střechy.
Vše proběhlo rychle a výsledek celé práce je vidět a hasičská 
zbrojnice oživila svým vzhledem prostředí návsi v Suhrovicích.
Ano, jednalo se o větší investiční akci do majetku obce Kněž-
most, ale jsou zde i menší, viditelné změny. Některé jsem zmí-
nil již v předchozích článcích. 
Další jsou spíše úpravy nebo udržování zelených ploch. I to 
stojí nějaké finanční náklady a čas.
Možná pro někoho nepodstatné, pro jiné příjemné, když se 
procházejí směrem k rybníkům a místo kopřiv a vysoké trávy 
jsou plochy upravené.
Uvidíme v dalších letech, jaké příležitosti budou k dispozici pro 
další zlepšování v Suhrovicích, Drhlenách, Čížovkách a mys-
lím si, že pár věcí by se určitě našlo a sám o nich vím.
Vše, co bude do budoucna provedeno a nejen v našich míst-
ních částech je dobré pro celou obec Kněžmost. Je to její vizit-
ka dobře provedené práce.
A když už budeme mít ten konec roku, rád bych za sebe také 
chtěl poděkovat panu Liboru Novému a celé pracovní četě, že 
mě vždy vyšla vstříc s požadavky a pomohla, kdy bylo třeba. 
Bez nich by se některé věci těžko provedly a nebyly takové, 
jaké v současné době jsou.
Přál bych si, aby to takto nadále zůstalo.

Ladislav Bartoň
předseda OV Suhrovice, Drhleny, Čížovka

chybět ani disciplína se zaměřením na hasičskou 
tématiku, jako je zapojování proudnice a následné 
roztahovaní hadic k rozdělovači. Vše bylo samo-
zřejmě přizpůsobeno omezenému prostoru pod 
přístřeškem.
Za každý splněný úkol byly děti vždy jednotlivě 
odměněny drobnou sladkostí. Na konec obdržel 
každý malý soutěžící dárek za skvělé sportovní 
výkony. Navzdory deštivému počasí jsme na Sol-
ci prožili podzimní odpoledne plné dětské radosti, 
smíchu a sportovních zážitků. Příští rok si to určitě 
zopakujeme.

za pořádající spolky Jana Koprnická 
foto: Jaromír Bartoš

tAk tRochU jinÝ 
Rok 2020
Když jsem počátkem tohoto roku připravoval člá-
nek do jarního Zpravodaje, netušil jsem, jak se 
některé plány a cíle změní, oproti tomu, co jsme 
my hasiči v Suhrovicích, chtěli během roku 2020 
provést.
Nezbývalo nám, než jenom čekat, jak se situace 
kolem nás bude vyvíjet. 
Čas ubíhal, dny se krátily a hasičská soutěž byla 
zrušena. Mrzelo nás to, protože tato soutěž je 
v posledních letech více kvalitnější, tím pádem je 
i rivalita mezi sbory větší.
Zrušení soutěže jsme přešli a byly před námi 
prázdniny, kde se odehrává naše sportovní akce 
v Drhlenách. I u této akce jsme si nebyli jisti, zda 
se bude konat, i když přípravy běžely neustále.
Přesto přes všechny obavy, zda se vše povede, 
jsme do toho šli a sportovní den u Drhlenského 
rybníka v areálu kempu uskutečnili. Účast a vůbec 
celý den nás velmi příjemně překvapil a pozitivní 
reakce jsou pro nás povzbuzením do dalších let.
Situace byla nadále příznivá, a tak jsme do konce 
prázdnin stihli letní zábavu v Suhrovicích a zajistili 
občerstvení při akci Suhrovické rybníky, pořádané 
spolkem z Kněžmosta.
Touto akcí naše letošní činnost skončila a jak vy-
plývá z textu, byla pouze zaměřena na vedlejší čin-
nost. Ta hasičská bohužel nebyla vůbec.
Doufejme, že v roce 2021 se dostaneme zpět 
a bude většina pravidelných hasičských soutěží, 
i když to nebude jako dříve. 
Ano, s tím musíme do budoucnosti začít počítat.
Rok 2020 bude jistě dlouho pamatován jako rok, 
kdy mnoho aktivit bylo zastaveno, zrušeno či v kro-
nikách popsáno, ne zrovna v pozitivním světle.

Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice
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všichni v Lese nAjDeMe se
nADAčnÍ FonD škoDA AUto 
poMáhá oRGAniZAcÍM 
nA MLADoboLesLAvskU ZvLáDnoUt 
koRonAviRovoU epiDeMii
Nadační fond ŠKODA AUTO už začátkem října spustil druhé 
kolo Krizového grantu, který je určen na podporu veřejně pro-
spěšných organizací v Mladoboleslavském regionu. Třináct 
organizací získalo příspěvek od Nadačního fondu už v létě, 
mezi nimi bylo například i Denní centrum pro seniory JIZERA 
nebo spolek Kořeny života.
Jarní i podzimní epidemie koronaviru významnou měrou za-
sáhla do fungování veřejně prospěšných organizací, které 
stojí v první linii a pomáhají potřebným. V mladoboleslavském 
regionu se opatření výrazně dotkla i provozu Denního centra 
pro seniory JIZERA, z. s., jehož klienti patří mezi nejohrože-
nější skupiny. Společně se spolkem Kořeny života a řadou dal-
ších organizací se proto provozovatelé Centra zapojili do letní 
grantové výzvy Nadačního fondu ŠKODA AUTO. Ten podpořil 
v prvním kole svého Krizového fondu, určeného právě těm, 
kteří ani během nouzového stavu nepřestali pomáhat, celkem 
třináct organizací v mladoboleslavském regionu částkou do-
sahující téměř 600 000 korun. Nadační fond ŠKODA AUTO je 
připraven podporovat lokální dobročinné instituce i dále, druhé 
kolo Krizového fondu bylo spuštěno začátkem října. 

všichni v lese najdeme se
Spolek Kořeny života a jejich Lesní klub Sovička organizuje ori-
ginální program pro děti i celé rodiny na čerstvém vzduchu. Pro 
tyto aktivity spolek postupně vybudoval týpí a jurtu v lesopar-
ku Důně v obci Kněžmost, díky nimž se tu děti mohou scházet 
za každého počasí. Jarní karanténní opatření provozovatelům 
znemožnila se o týpí a jeho okolí starat, čímž došlo ke zhorše-
ní stavu jeho plachty, kterou bude následně potřeba vyměnit.

Lesní klub Sovička založila vystudovaná inženýr-
ka ekonomie Barbora Stehlíková před pěti lety. 
S manželem mají tři děti a o klub se starají spo-
lečnými silami. Její vizí bylo pořádat tu skupiny 
jak pro menší, tak pro starší děti, kterým chtěla 
poskytnout prostor najít sebe sama během času 
stráveného v přírodě jen v úzkém kruhu přátel, což 
vystihuje i heslo klubu: Všichni v lese najdeme se. 
„Lesopark byl jedním z prvních míst, které mě 
na Kněžmostu zaujalo, a bylo mi líto, že se do něj děti 
se školkou nebo družinou dostanou jen zřídkakdy. 
Je to dáno tím, že děti opouštějí družinu v různých 
časech, ať už na autobus nebo třeba na kroužky, 
proto není téměř možné výpravu do parku s dětmi 
naplánovat,“ říká Barbora Stehlíková.
Od letošního jara mají navíc maminky s těmi nej-
menšími dětmi možnost potkávat se společně 
v jurtě, která jim poskytuje pohodlné zázemí. Bě-
hem posledních pár let se totiž Kněžmost rozros-
tl a chybělo tu místo, kde by se maminky s dětmi 
mohly setkávat. K dispozici tu nebyl ani prostor, 
který by se pro takové účely dal od obce prona-
jmout. A tak provozovatelé Lesního klubu vlastními 
silami a s finančním podporou Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO ve volném čase během zimy posta-
vili na pronajatém pozemku jurtu. 
Odpolední Lesní klub je určen pro děti od pěti 
do dvanácti let. Průvodci vyzvedávají předškoláky 
ve školce a školáky v družině, kam je po skončení 
programu přivedou zpět. Program je různý a větši-
nou se odvíjí od toho, co chtějí děti zrovna dělat. 
Základem je pobyt a pohyb venku, při němž se děti 
řádně ušpiní, a také tvoření a hraní, které zrovna 
umožní počasí.
„Během programu je vždy přítomný někdo, kdo je 
pro práci s dětmi vyškolen, ať už chůva, pedagog 
nebo sociální pracovník. Nejdůležitější pro mě však 
stále je, aby tento člověk měl hezký vztah k dětem,“ 
vysvětluje Barbora Stehlíková, která momentálně 
absolvuje kurz pedagoga volného času. 
Karanténní opatření na jaře však i Lesní klub Sovič-
ka na nějakou dobu uzavřela. Vlivem nepřiznivého 
počasí, vlhkosti, a nakonec i neopatrným zachá-
zením některého z návštěvníků došlo ke zhoršení 
stavu plachty týpí. Spolek obvykle vykazuje jen mi-
nimální příjmy a během krizového stavu se organi-
zace ocitla úplně na nule, nové vybavení si tak ma-
jitelé nemohli dovolit. Výrobu nové plachty, která se 
začala šít během října, i tentokrát podpořil Nadační 
fond ŠKODA AUTO ve své grantové výzvě. 
„I když jsou plachty celoroční a impregnují se, jsou 
náchylné k vlhnutí a plísním. Po skončení karan-
tény navíc ještě někdo plachtu nejspíš nechtěně 
svým neopatrným zacházením poničil. Už se těší-
me, jak bude týpí slušet nová plachta, kterou jsme 
mohli pořídit díky příspěvku Nadačního fondu,“ 
uzavírá Barbora Stehlíková.

za JAD Productions s.r.o., Michaela Celárková
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Venku tiše nasněží,

zvony zvoní na věžích.

Nejkrásnější ze všech nocí,

chodí k lidem o Vánocích.

Ve sváteční světnici

voní čerstvé jehličí.

Stromek už je rozsvícený

sluníčko se vrací k zemi.


