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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Vážení spoluobčané,
nebojte se, v následujících řádcích vám nechci sdělovat, co by 
se v dnešních nelehkých dnech mělo dělat jinak a lépe. Těchto 
rádoby odborníků vidíme kolem sebe všichni více než dost. 
Dovolte mi, abych se s vámi podělil o nejnovější události, které 
jsou pro život v naší obci důležité.
Letošní rok je ještě na začátku a už proběhla kolaudační 
řízení na dvou významných stavbách. Většině z vás urči-
tě neunikl sportovní areál v kněžmostě, který rekonstrukcí 
vyrostl nejen do krásy, ale hlavně nabízí sportování na vyso-
ké úrovni. Místní Sokol má tak díky státní dotaci a podpory 
od obce velmi hodnotné zařízení. 
Dalším důležitým počinem je i kolaudace vodojemu v srb-
sku. Po roční rekonstrukci proudí v místním vodovodu kvalit-

ní pitná voda, která snese ta nejpřísnější měřítka. 
Touto cestou děkujeme společnosti VaK Mladá 
Boleslav, která celou stavbu investovala.
V těchto dnech probíhá také revitalizace vodní 
nádrže v násedlnici. Zub času i zde zanechal 
své stopy, takže bylo třeba přiložit ruku k dílu. 
Vznikající prvek zároveň přispěje ke zvýšení biodi-
verzity přes na vodu vázané organismy a rostliny. 
Do budoucna máme připraveny projekty i pro další 
vodní plochy v naší obci. 
Celospolečenské problémy s koronavirem bohu-
žel zasahují i do naší práce. Prodloužení termínů 
při vyjadřování dotčených institucí ovlivňuje do-
končování projektové dokumentace a tím i vlastní 
realizaci prodloužení vodovodu v suhrovicích. 
Na prioritě této akce se však samozřejmě nic ne-
mění. 
Podobně je to i s projektem na 2. část Západní 
ulice v kněžmostě. 
Naše obec s rozlohou 40,45 km2 je v okrese Mladá 
Boleslav druhá největší (za Bělou p. Bezdězem). 
I z tohoto údaje je zřejmé, že máme stále co dělat 
a stále co zlepšovat.
Závěrem se chci s Vámi podělit o příjemnou zprá-
vu ze sportovního světa. V minulých dnech vyhrál 
tenisový turnaj v egyptském Šarm aš - Šajchu Jiří 
Lehečka z Kněžmosta. I když Jiří je dnes hráčem 
Prostějova, pro nás už je nerozlučně spojen s naší 
obcí.
Optimismus, dobrá nálada a životní elán ať nás 
provází na každém kroku. 

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

tecHnickoU ČetU 
nAvŠtÍviL ježÍŠek
Vážení spoluobčané, je to tak, koncem minulého 
roku dorazil Ježíšek do Kněžmosta, aby nám pře-
dal nový nákladní automobil značky WV Transpor-
tér. Je to krásné nákladní auto s prodlouženou ka-
binou pro šest osob. Za kabinou je umístěn kaslík 
na lopaty, hrábě a další náčiní. Velikým plusem je 
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sklápěcí korba, která ušetří spoustu práce s vy-
kládáním materiálu. Automobil je vybaven závěs-
ným zařízením, takže lze připojit přívěsný vozík, 
na kterém se převáží sekací traktůrek. A třešnič-
kou na dortu jsou dva majáky, které dodávají váž-
nost tomuto automobilu, ale zvyšují i bezpečnost 
při práci.
Tento „krasavec“ nahradí „starší dámu“ a to Škodu 
Fábii, vyrobenou v roce 2005, takže letos jí bude 
úctyhodných 16 let. Navíc této Fábii skládám vel-
kou poklonu, neboť vyjížděla denně a nikdy nás 
nenechala ve štychu.
Přeji nám všem, aby i tento nový WV Transportér 
odváděl dobrou práci ke spokojenosti nás všech.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi 
Ing. Karlu Hlávkovi, panu místostarostovi Ing. Ada-
mu Pospíšilovi, radě obce a všem ostatním, kteří 
se podíleli na zajištění financí a koupi tohoto vozi-
dla pro potřeby obce Kněžmost.
Přeji všem občanům pevné zdraví a veselou mysl 
s přicházejícím jarem.

Libor Nový
vedoucí TČ obce Kněžmost

DotAce v Roce 
2020
Dotace jako další zdroj financování obecních ak-
tivit měly i v minulém roce pro nás svůj význam. 
Kam směřovaly a v jaké výši ukazuje následující 
přehled. Pro úplnost uvádíme i zdroj prostředků 
neboli poskytovatele dotace.
Je třeba však říci, že ne vždy jsou dotace jedno-
značně přínosem. U velkých akcí pochopitelně 
bez diskuse ano. U menších to tak úplně být ne-
musí. Jednak se musí počítat se spoluúčastí obce 
na vlastní realizaci a dalšími provozními prostřed-
ky, které se po dobu udržitelnosti musí vynaložit 
z obecní pokladny.
Další náklady jsou spojeny s činnostmi odborných 
institucí při přihlašování a administraci každé jed-
notlivé akce. Často je třeba nechat vypracovat 
i nákladné studie, které slouží jako nezbytné zdů-

vodnění požadavku na dotaci. Někdy je třeba hradit i odborně 
způsobilé osoby při dozorování dotační akce. Těch omezují-
cích podmínek je prostě dost a dost.
Následně se vše zařadí do kolonky uznatelných (hradí se z do-
tace) nebo neuznatelných (platí obec ze svého) nákladů a v tu 
chvíli je před vámi náhled na efektivnost celé akce.
Prostě i tady platí, že není všechno zlato, co se třpytí. Obezřet-
nost je zde obzvláště na místě.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

přeHLeD přijAtýcH DotAcÍ v Roce 2020

přijAto oD ÚČeL ČÁstkA

Ministerstvo kultury

Vznik studijního 
oddělení, přechod 
na nový knihovní 
systém a zahájení 
výpůjček e-knih

52 170,00

Státní fond 
životního prostředí 
České republiky

Obnova výsadby 
u bytových domů 
Kněžmost

180 500,00

Ministerstvo vnitra
Výdaje jednotky SDH 
Kněžmost pro rok 
2020

36 082,00

Ministerstvo pro 
místní rozvoj

Nákup techniky pro 
JSDH obce Kněžmost 441 370,00

Ministerstvo pro 
místní rozvoj

Vybavení odborných 
učeben Základní školy 
Kněžmost - nábytek, 
ICT, pomůcky

2 695 141,00

Ministerstvo 
zemědělství

Zmírnění dopadu 
kůrovcové kalamity 
v nestátních lesích 
od 1.10.2017 
do 31.12.2018

21 360,00

Středočeský kraj
Finanční příspěvek 
na hospodaření 
v lesích

17 222,00

Ministerstvo 
zemědělství

Zmírnění dopadu 
kůrovcové kalamity 
v nestátních lesích 
za rok 2019

86 022,00

Ministerstvo 
zemědělství

Obnova lesních 
porostů 28 560,00

  3 558 427,00
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vZnik stUDijnÍHo oDDěLenÍ v kniHovně

obnovA výsADbY U bYtovýcH DoMŮ

výDAje jeDnotkY sDH

nÁkUp tecHnikY pRo jsDH

vYbAvenÍ oDboRnýcH UČeben

ZMÍRněnÍ DopADU kŮRovcovÉ kALAMitY

obnovA LesnÍcH poRostŮ

FotoDokUMentAce k UveDenýM DotAČnÍM titULŮM
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a malá dobrota. Každý prvňáček si Slabikář slavnostně pře-
vzal a všichni se do něj začetli ještě pod stromečkem. Prin-
cezna Písmenka je posledním dopisem přivítala v nádherném 
světě knížek a čtenářství. Mgr. Tereza Černá

poHÁDkový týDen v i. b
Poslední únorový týden byl ve třídě I. B ve znamení pohádek. 
Během výuky děti řešily pohádkový kvíz a hádanky, vyprávěly 
známé lidové pohádky podle obrázkové osnovy, učily se psát 
číslici 8 s Maxipsem Fíkem a tvořily oblíbenou pohádkovou 
postavu Večerníčka.
Pohádkový týden byl zakončen karnevalem. Děti se prostřed-
nictvím kostýmů proměnily v různé pohádkové postavy, hrdiny 
nebo zvířátka. Na karnevalu nechyběla veselá hudba. Děti pl-

Akce 
ZÁkLADnÍ ŠkoLY  

sLAvnost 
sLAbikÁře v i. A
V prosinci se děti z I. A těšily, že dostanou oprav-
dové knihy, Slabikáře. Jaké ale bylo jejich pře-
kvapení, když místo nich našly ve třídě vzkazy 
od princezny Písmenky. Čaroděj Chybulus se roz-
hodl předání překazit a zamkl Slabikáře za patero 
dveří. Děti se dozvěděly, že pokud získají všech 5 
klíčů, bude jim princezna moci knihy předat. Ihned 
se pustily do plnění úkolů. Chybulus si na ně na-
chystal rozsypaná písmenka, poztrácené slabiky, 
přeházená slova psaná tiskacím i psacím písmem 
a obrázkové hádanky. Netrvalo dlouho a na tabuli 
jsme měli první získané klíče. Zisk každého klíče 
děti oslavily hlasitým jásotem. Po získání pátého 
klíče se děti rozhlížely, kde by Slabikáře mohly být. 
Ve třídě je ale nenašly. Princezna Písmenka jim 
poslala další dopis: Milé děti, vydejte se na ces-
tu po písmenkách, těším se na vás. Děti utvořily 
hada a cesta z písmenek je provedla skoro celou 
školou. Písmena cestou posbíraly a přečetly a po-
slední písmenko je dovedlo k vánočnímu stromeč-
ku. Tam na ně na saních čekaly Slabikáře, medaile 

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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Závěr týdne patřil tradičně maškarnímu reji, i když 
tentokrát v trochu odlišné podobě. Svůj taneční 
parket jsme měli letos pouze v naší třídě, ale dě-
tem se líbil i tak. Podlaha třídy se otřásala a křik 
bylo slyšet po celé škole. Měli jsme připravených 
i několik her, které jsme vkládali mezi taneční pís-
ničky, aby si děti trochu odpočinuly. I přes přísná 
opatření jsme si celý pohádkový týden i závěrečný 
karneval moc užili.

Mgr. Vendula Svobodová, Kačka Pospíšilová

ZiMnÍ RADovÁnkY 
v ii. b
„sněhulákobraní“ a stopy ve sněhu
Letošní zima k nám byla opravdu velmi štědrá. 
Pravidelně jsme vyráželi za zimními radovánkami 
do okolí naší školy a všichni jsme si užili sněhovou 
i mrazivou nadílku. Vžili jsme se do role stavite-
lů, popustili uzdu fantazii a postavili jsme zástup 
sněhuláků. Naše „Sněhulákobraní“ se odehrálo 
v jabloňovém sadu pod Hrádkem. Možná, že jste 
sněhuláky potkali i při vašich toulkách přírodou.

Nezapomněli jsme ani na zvířátka v zimě. Sledo-
vali jsme jejich stopy, detailněji zkoumali, které 
zvířátko stopu ve sněhu zanechalo. Na čerstvě 
napadaném sněhu jsme pak stopy zvířátek napo-
dobovali na školní zahradě.

bUDiž ČLověk      
Aneb poZnÁvÁMe LiDskÉ těLo
Člověk je tvor zvídavý a hravý, obzvlášť dítě. V pr-
vouce se učíme o člověku a jeho těle. Proč se 

nily na stanovištích různé úkoly. Skládaly puzzle, hrály pohád-
kový dobble, Kimovu hru aj. 
Za splnění úkolů na děti čekaly drobné odměny. Největší od-
měnou pro všechny však byla dobrá nálada a pěkné zážitky. 
Těšíme se na další společné akce a všem děkujeme.

Mgr. Aneta Šoltysová a Ivana Šturmová

UžÍvÁMe si ZiMnÍ ČAs 
ve ii. A
Zimní počasí nám letos opravdu přálo, sněhová nadílka byla 
bohatá, a tak jsme se rozhodli toho náležitě využít. Kromě pravi-
delných procházek, kterých si užíváme v rámci tělesné výchovy, 
jsme se chtěli taky pořádně vyřádit. Každý si do školy přinesl 
potřebnou výbavu – saně, boby, kluzáky a hurá na sáňkovací 
svah na okraji Důní. Děti jezdily, závodily, navzájem si půjčovaly 
svá vozidla, vytvářely vláčky a zkoušely, komu jeho stroj dojede 
nejdál. Všichni jsme se pobavili a užili si venku spoustu radosti. 
Příznivého zimního počasí jsme hojně využívali s dětmi i během 
odpolední družiny a co nejčastěji vyráželi na svah do Důní nebo 
pod Hrádek, kde byla nádherná ledová skluzavka. 

Poslední únorový týden jsme v naší třídě strávili v zajetí po-
hádek. Každý den měly děti do výuky zapojené pohádkové 
postavičky a příběhy, společně plnily různé úkoly. Také jsme 
si přinesli pohádkové knížky, o kterých jsme si pak vyprávěli 
a společně si z nich četli. Ve výtvarné výchově a pracovních 
činnostech jsme vyráběli loutky z papíru, mezi nimi bylo nejvíc 
králů, ale našly se i víly, princezny, Jeníček, myslivec nebo 
vodník. Děti si pak s loutkami zahrály svoje vlastní příběhy 
v improvizovaném divadélku. 
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o tom jenom učit, když si lidskou postavu můžeme 
sami „vytvořit“ – obkreslit a popsat z nás samých. 
Posuďte sami, jak se dětem naši „noví spolužáci“ 
povedli.

MAŠkARnÍ/neMAŠkARnÍ
S ohledem na současnou situaci nebylo možné 
zrealizovat plnohodnotný maškarní den. Přes-
to jsme se rozhodli, že si maškarní/nemaškarní 
den užijeme. A prožili jsme společný den a učení 
v maskách.

co to je třÍDnickÁ HoDinA? 

U nás ve třídě máme    
sRDce nA DLAni
Aby se děti mohly dobře soustředit na učení, je dů-
ležité, aby jim ve třídě spolu bylo dobře, aby tam 
nepanovalo napětí, aby vůči sobě neměly přílišný 
ostych, aby se všechny děti cítily ve třídě vítané. 
Třídnické hodiny vedou k rozvíjení vzájemných 
vztahů mezi žáky, jejich vzájemnému poznávání, 
respektu a spolupráci, zlepšování komunikačních 
dovedností. Třídnické hodiny jsou důležitou pre-
vencí patologického chování a mají vést k rozvoji 
mezilidských vztahů. 
Paní učitelka se v třídnických hodinách mění 
na průvodce a parťáka, který vede diskuzi a dá pro-
stor každému se vyjádřit a říci svůj názor. Děti mají 
čisté duše s otevřeným srdcem a je důležité, aby 

dokázaly otevřeně komunikovat o svých pocitech, názorech, 
nápadech. Třídnické hodiny realizujeme 2x do měsíce a ačko-
liv jsou velice osobní, tak vás necháme nahlédnout do jedné 
z našich hodin, kterou jsme nazvali „srdce na dlani“. 

Děti si obkreslily své ruce a následně se zamyslely, co vše dá-
vám ostatním a naopak, co vše od ostatních dostávám. Naše 
levá ruka (jelikož je od srdce) byla popsána vším, co dávám 
ostatním ve třídě, čím přispívám k tomu, že je nám v naší tří-
dě tak dobře. Pravá ruka nám posloužila k tomu, abychom si 
uvědomili, co naopak od všech dostávám. Na našich dlaních 
se objevila slova např. láska, podpora, smích, zábava, pomoc, 
zkušenosti, trpělivost, vědomosti apod. Aby třídnické hodiny 
plnily svůj záměr, je velmi důležité, aby byl tento krok podpo-
rován nejen vedením školy a učiteli, ale také v nemenší míře 
rodiči a samotnými žáky. Moc všem děkujeme.

Mgr. Soňa Hemalová a Lucie Brothánková

ZiMnÍ střÍpkY Ze 4. b
Začátkem prosince jsme se znovu sešli ve škole, abychom 
společně strávili sice krátký, ale hezký předvánoční čas. Nej-
dříve jsme si opravdu užili Čertí den, při kterém jsme si vyrobili 
skládáním papíru hlavu čerta, kterou si pak každý dle sebe do-
zdobil. Nechyběla ani návštěva u čerta, anděla a Mikuláše, ani 
čertí pohádka a vyzkoušeli jsme také malé robůtky, Ozoboty, 
kteří na nás již od září čekali v krabici. Děti se s nimi rychle 
seznámily a parádně si to s nimi užily.
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ten minulý. V tu chvíli nás vůbec nenapadlo, že 
nás čeká ještě větší katastrofa. Děti zatím z tohoto 
roku strávily osobně ve škole pouhé dva měsíce. 
Zbytek jsou nuceny sedět u svých počítačů doma 
a účastnit se on-line výuky. 
Je to velice náročná situace pro ně, pro učite-
le i pro rodiče. Z výuky na dálku jsme již všichni 
unavení a síly nám ubývají. Motivaci žáků k učení 
je stále těžší hledat i udržovat. Přes to všechno 
se snažíme si distanční výuku zpestřovat, jak to 
jde. Hodně si povídáme, hrajeme výukové hry, čte-
me knížky a sdílíme společně zážitky z domovů. 
Všichni se modlíme, abychom se ještě ve škole 
naživo v letošním školním roce sešli, protože je to 
náš poslední společný rok. V tom příštím už budou 
děti na druhém stupni nebo na gymnáziích.

Tř. uč. Kristýna Kubicová

konveRZAČnÍ 
soUtěž 
v něMeckÉM 
jAZYce
tentokrát online
V pondělí 15. února 2021 proběhlo okresní kolo 
konverzační soutěže v německém jazyce, kterého 
se zúčastnili žáci 8. ročníku Antonín Přibík a Lu-
káš Vacek. Absolvovali před porotou online ústní 
zkoušku, která se skládala z konverzace a popi-
su obrázku. Oba žáci se v průběhu celého ledna 
velice zodpovědně připravovali na obě dvě části 
soutěže, učili se nová slovíčka a konverzovali s ro-
diči stejně jako se mnou při večerních online se-
tkáních. V této mimořádné době jsem velice ráda, 
že se oba žáci zúčastnili této soutěže, za což jim 
děkuji.

Mgr. Květa Havlíková

pRojekt koČiČÍ 
ZAHRADA
Ve školní družině 1 (1.B) jsme ve spolupráci s třídní 
učitelkou Anetou Šoltysovou začaly s dětmi v úno-
ru pracovat na projektu Kočičí zahrada. Jedná 
se o projekt, který se zaměřuje na rozvoj sociál-
ních dovedností dětí v rámci prevence rizikového 
chování. Během celého roku se s dětmi postup-
ně seznámíme s hlavními hrdiny tohoto projektu 
a tím jsou kočičky. Každá kočka má své typické 
vlastnosti a postoje. Ve dvanácti příbězích děti po-
znávají hlavní hrdiny a osvojují si tak různé typy 

V pátek 18. prosince se uskutečnila vánoční besídka. Nejpr-
ve přišla na řadu nadílka, na kterou jsme se všichni moc tě-
šili. I když jsme nebyli kompletní, tak díky spolupráci s rodiči 
a spolužáky vše dopadlo dobře a každý si mohl rozbalit dárek, 
ať už byl ve škole nebo doma. Zahráli jsme si únikovou hru 
s vánoční tématikou, při níž jsme museli splnit všechny úkoly, 
abychom získali kód, který nás vypustil ven vstříc vánočním 
prázdninám. Vše proběhlo v dobré náladě, kterou si děti sebou 
odnesly snad i do svých domovů.
Od ledna se znovu setkáváme online (a zatím ještě nějakou 
dobu setkávat budeme). Každé ráno se objeví 19 hlaviček 
na monitoru – většinou s úsměvem na tváři, i když se dle úna-
vy v obličeji asi nikomu moc vstávat nechce. Děti plní zadané 
úkoly a spolupracují. Někteří mají stále problém s včasným 
zasíláním úkolů, ale vše se postupně zlepšuje. Bez problémů 
zvládají připojování (i když technika je nevyzpytatelná) a dob-
ře se orientují v prostředí Google Classroom (virtuální učebně), 
což v jejich věku není nic jednoduchého. Snažíme se hodně 
si povídat, děti to v této době vskutku potřebují a zařazujeme 
i skupinovou práci, kdy můžou alespoň chvilku strávit čas se 
svým kamarádem.
Společně jsme uskutečnili speciální hodiny jako „online zimní 
procházka“, „maskovací hodina“ a na přání dětí pak byla ještě 
„zvířátková hodina“. Tyto hodiny jsou alespoň malým zpestře-
ním online výuky. Děkuji dětem za jejich práci, i když síly ubý-
vají, děkuji rodičům za podporu a pomoc, a také svým kole-
gům, kteří se snaží ze všech sil. Bez této vzájemné spolupráce 
by totiž nic nefungovalo tak, jak má.

Mgr. Květa Havlíková + žáci 4. B

DistAnČnÍ výUkA v v. b
Když začínal nový školní rok 2020/2021 a děti nastoupily 
do pátého ročníku, všichni jsme doufali, že to nejhorší z co-
vidové krize máme za sebou a že bude tento rok lepší, než 
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chování a jednání. Každá kočka má své jméno 
a charakter. Společně v pomyslné zahradě zaží-
vají různé příběhy, situace a učí se tak reagovat 
na danou situaci. 
Mezi témata, se kterými se děti postupně sezna-
mují, je např. téma strachu, tajemna, vzájemné 
pomoci, přátelství, odvahy apod. Všechny příběhy 
jsou koncipovány tak, že dávají přesný návod pe-
dagogovi při práci se třídou.
Děti si samy vyrobily kočičky do naší zahrady 
jednak ve třídě s paní učitelkou – origami kočky – 
a ve družině si děti s paní vychovatelkou vyrobily 
velké kočky z kartonu.  Seznámily se s jejich jmény 
a charakteristikou. Zatím jsme společně stihli projít 
prvním příběhem, ve kterém jsou témata zvídavost 
x zvědavost, tajemství x tajemno.
Doufejme, že se co nejdříve děti vrátí do škol a my 
tak společně budeme moci pokračovat v pozná-
vání dalších kočiček a různých témat. Věříme, že 
všechny poznatky a zkušenosti budou pro celou 
třídu velkým přínosem.

Šárka Svobodová, vychovatelka ŠD
Aneta Šoltysová, tř. učitelka 1. B

Z tURistickÉHo 
kRoUžkU
Bohužel ani v tomto pololetí nemůžeme pořádat 
společné výlety do přírody, a tak jsme si s žáky 
alespoň založili nástěnku, kde sdílíme tipy na vý-
lety.

Mgr. Gabriela Hronová

ZÁpis k povinnÉ ŠkoLnÍ 
DocHÁZce
Ve čtvrtek 8. dubna 2021 proběhne na naší základní škole zá-
pis budoucích prvňáčků. Organizace zápisu bude ještě upřes-
něna, velmi pravděpodobně bude ale on-line formou, tedy bez 
přítomnosti dětí v naší škole. A protože nemohla v lednu pro-
běhnout ani již tradiční návštěva budoucích prvňáčků ve škole, 
rozhodli jsme se natočit jim alespoň video s virtuální prohlíd-
kou školy. Pokud byste měli zájem se na něj podívat, najdete 
odkaz na našich webových stránkách. 

Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy

Akce MAteřskÉ ŠkoLY 

MAŠkARnÍ kARnevAL
Koncem letošního února se děti v mateřské škole proměnily 
v pohádkové bytosti, zvířátka, auta, dokonce i zeleninu a jiné 
karnevalové postavy. Šikovnost a kreativitu uplatnili rodiče, 
děti a paní učitelky. Ve vyzdobených třídách vládla veselá 
nálada a děti si užívaly tvoření při vyrábění karnevalové de-
korace a doplňků. Veselí klauni zdobí chodby mateřské školy 
a kloboučky a brýle dětem moc slušely. Karneval byl zahájen 
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promenádou masek a děti si nejen prohlédly převleky, ale zku-
sily si komentovat, co vidí – jako na módní přehlídce. Dále byly 
na programu hrátky s nafukovacími balónky, stříhání bonbó-
nu na šňůrce, hra „Na hada“ s procházením pod mostem, hu-
debně pohybové hry a tanečky, které již známe, jako je „Myší 
polka“, „Sofie“, „Na vysoké jedli“ a nový indiánský tanec, který 
se děti naučily v průběhu týdne a byly nadšené. V sólovém 
tanci každý mohl předvést své taneční vlohy a musím říci, že 
bylo na co koukat. Na závěr děti dostaly malé odměny. Všich-
ni jsme byli šťastni a spokojeni, že jsme ve školce a můžeme 
se společně radovat a smát, neboť jsme věděli, že za pár dní 
tomu může být jinak. 

DistAnČnÍ výUkA 
v MAteřskÉ ŠkoLe
Od 1. 3. 2021 je mateřská škola uzavřena a vzdě-
lávání dětí probíhá distančně on-line asynchron-
ně nebo off-line. Řídíme se „Metodickým doporu-
čením pro vzdělávání distančním způsobem“ ze 
dne 23. 9. 2020 a nyní aktualizovaným dne 1. 3. 
2021. S tímto způsobem vzdělávání již zkušenosti 
máme a to od jara 2020, kdy vzdělávání distanč-
ním způsobem v mateřských školách ještě nebylo 
povinné. Se spoluprací s rodiči máme velmi dobré 
zkušenosti a věříme, že vzdělávání v této náročné 
době zvládneme zajistit na potřebné úrovni a při-
pravit předškoláky na vstup do základní školy. 

Květa Kobrlová
 mateřská škola Kněžmost

ZÁpis DětÍ 
k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole 
v kněžmostě

pro školní rok 
2021 – 2022

se koná 5. května 2021 

Všechny další informace týkající se 
organizace zápisu, popř. úpravy ter-
mínu, budeme průběžně zveřejňovat 
na stránkách mateřské školy podle 

aktuální situace.
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břeZen MěsÍc 
ČtenÁřŮ
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce pod-
porující a propagující četbu, pořádaná každoroč-
ně v měsíci březnu. Vznikla v roce 2009 a jejím 
organizátorem je Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků České republiky. Každý rok se k této 
akci svými aktivitami hlásí více než 400 veřejných 
knihoven z celé České republiky. 

Naše knihovna se do této akce zapojuje každým 
rokem. Letos je situace poněkud komplikovanější, 
knihovnu nelze navštívit osobně. Připravily jsme 
pro vás s kolegyní alespoň malou ochutnávku za-
jímavých knižních titulů. Každý týden se můžete 
přijít podívat ke knihovně, kde vám v prostředním 
okně vystavíme zajímavé tituly z naší knihovny. 
Doufáme, že vás naladíme a inspirujeme ke čte-
ní.

DevÍtkA 
v kniHovně
Vloni na podzim se deváťáci z naší ZŠ zapojili 
do projektu ADRA. ADRA vyhlašuje každým ro-
kem projekt s ekologickými tématy a chce tím 
upozornit na současné ekologické problémy naší 
planety. Zapojit teenagery do takového projektu 
je smysluplné, tyto dospívající děti jsou nastupu-

jící generací a mohou mnohé změnit. Zábava je tak spojená 
s uvědoměním si ekologických dopadů na planetu. 
Při setkání u nás v knihovně si deváťáci nejprve vybrali eko 
téma.  Poté jsme společně probrali, jaký názor na tyto problé-
my mají a jakým způsobem nejlépe příběh promítnout do ko-
miksové podoby. 
Myslíme si, že se deváťákům projekt moc povedl a předkládá-
me některé z projektů ke zhlédnutí.

RoZŠÍřenÍ FonDU kniH
Mladoboleslavská knihovna nám nabídla rozšíření našeho kni-
hovního fondu. Obnovujeme tedy: středoškolskou, naučnou 
literaturu. Má tam být ta čárka nebo a? Je to jeden název 
nebo dvě rozdílné věci?

novÉ ZnAČenÍ 
v kniHovně
Jen co to situace dovolí a budeme vás smět zase přivítat 
v knihovně, chystáme příjemné změny. Nové značení pro lep-
ší orientaci v knihovně. Krom detektivního oddělení má svůj 
koutek i thriller, horor a sci-fi. Zkrátka všechno napětí pěkně 
rozdělené a přitom pohromadě. Nové navigační tabule budou 
i ve studijním oddělení. Další informační tabule Vám pomůže 
v barevné orientaci značení knih.

oČiMA kniHovnic
Po roce plném nepříjemných změn, hledáme ve svém živo-
tě pozitivní impulzy, díky kterým bude tato doba snesitelnější. 
Z pohledu knihovnic nás nejvíce zasáhla skutečnost, že se 
nesmíme setkávat s vámi, čtenáři. stýská se nám po vás 
všech! V dopoledních hodinách pro vás chystáme bezkon-
taktní výpůjčky.

Lada: „Ivo, viděla jsi novou knížku od Julie Caplinové Kavárna 
v Kodani?“
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iva: „Jo, četla jsem recenzi, určitě se bude líbit.“ (těš se, ro-
mantika)

Lada: „Víš co, já si ji půjčím na víkend domů a zjistím, jaké to 
bude čtení.“ V pondělí: to byla smršť! „Ivooooooo, to si musíš 
přečíst!!!! V téhle době je to nutnost!“

iva: „To je to vážně tak skvělé?“

Lada: „Mně to přišlo úžasné: cestování, skvělé jídlo (to hlav-
ně), jiná kultura, hygge styl, svíčky, deky, romantika… To si 
musíš přečíst!“

iva: „Napípni mi ji, ať mám taky radost ze života.“

Čtení nás pohltilo, ať už od paní Caplinové či jiných autorů, 
kteří nám vstoupili do cesty svými příběhy v době, kdy si potře-
bujeme trochu odpočinout od všech starostí. Čtení je RELAX, 
ať už příběhů romantických, historických, napínavých, každý 
si listujeme v tom svém oblíbeném žánru, odpoutáváme se 
od starostí těchto dnů. Nabádáme i vás, naše čtenáře(ky), vez-
měte si knihu, udělejte si pohodlí, dejte si sklenku vína, uvařte 
dobrou kávu či voňavý čaj (čokoláda neuškodí) a ČTĚTE!

Lada: Večery posledních dnů… „Konečně mám čas uvařit si 
dobrý čaj do své oblíbené konvice a pomalu dolévám do krás-
ného šálku (a užívám si tu chvilku). Naprosto se odpoutávám 
od reality. Je to výzva, zkuste to také. Určitě budete překvape-
ní, co taková kniha dokáže.“ 

iva: „Jenom já a kniha s příběhem, který mě zavede do nezná-
mých míst plných životních událostí daných hrdinů. Mám ráda 
příběhy, kdy mohu věřit, že vše dobře dopadne. Pak už jen 

dobrá káva (jsem totiž kávová), hebká deka, teplé 
fusekle, utéct do ložnice, za záda měkký polštář 
a můžu snít. Zkuste to, je to léčivý proces. A vy, 
co tuto zkušenost již máte, nám to jistě potvrdíte.“

Motto kniHovnic:
„Ukliďte si ve své hlavě a místo strachu a starostí 
otevřete knihu.“

„A víte co? Napište nám o té vaší závislosti. Kdo 
má chuť, může poslat i fotku. Vyhlížíme lepší dny 
a těšíme se na vás.“

bibLio-boX

Vážení čtenáři,
od 1. března 2021 máte možnost vracet kni-
hy do Biblio-boxu před knihovnou. CD, periodi-
ka a MVS vracejte výhradně v knihovně. Knihy 
z boxu budou v systému vráceny následující den, 
ráno. Věříme, že tato služba usnadní vrácení knih 
nejen v době pandemie.

Iva a Lada, knihovnice

knižnÍ novinkY
HistoRickÉ RoMÁnY

spiknutí oběšenců: vondruška, vlastimil
Poblíž Benešova u Ploučnice buduje pro panov-
níka bratranec Marka z Vartemberka hrad Ostrý, 
řečený též Šarfenštejn. Od počátku stavbu prová-
zejí potíže, a proto Marek požádá o pomoc své-
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ký útěk ze země, pracovní lágry i každodenní skrývání židov-
ské identity – to vše Kurcovy čeká. I v beznadějných situacích 
však existuje něco silnějšího než nacistický teror: nezdolná 
vůle přežít a znovu se setkat s milovanou rodinou, až všechny 
tyto hrůzy skončí.

DetektivnÍ přÍběHY

Černé zlato: stabenow, Dana
Severská krimi z opravdového severu
Ropná pole na severu Aljašky patří k nejdrsnějším místům 
na planetě a práce na nich, třebaže dobře placená, není ani 
snadná, ani příjemná. Tma, zima, sníh a k tomu civilizace tisíc 
kilometrů daleko. Není divu, že krédo těžařů zní: Po pořádné 
dřině pořádná zábava. Před alkoholem a hazardem vedení 
obvykle přivírá oči, ale nad sérií podezřelých předávkování 
už Royal Petroleum Company rukou mávnout nemůže. Nejde 
totiž jen o zdraví zaměstnanců, ale především o bezpečnost 
celého regionu.

pod hladinou: stabenow, Dana 
Loď Avilda pohřešuje dva členy posádky. Lov krabů patří 
na Aljašce k nejnebezpečnějším povoláním a vrtkavé počasí si 
na moři každoročně vyžádá desítky životů, ale zmizení Chris-
tophera Alcaly a Stuarta Browna je i na aljašské poměry po-
dezřelé. Bez mrtvol, motivu a důkazů mají však policisté i vy-
šetřovatelé z úřadu státního návladního svázané ruce, proto 
do hry znovu vstupuje jejich bývalá kolegyně Kate Shugaková.

vražda na blatech: shepherd, catherine
Kolik dívek ještě zemře, než najdou jejich vraha? Julia Schwar-
zová o smrti něco ví. Pracuje totiž jako forenzní specialistka 
na pitevně. Spolupráce s kriminální policií a objasňování ná-
silných úmrtí jsou u ní na denním pořádku. Ráda své případy 
zkoumá přímo na místě činu. Když ji kriminální komisař Florian 
Kessler přizve k nálezu mrtvého těla mladé dívky na blatech, 
nezaváhá ani chvilku. Nakonec jsou poznatky z místa činu to 
jediné, z čeho můžou při vyšetřování vycházet. Během přepra-
vy na pitevnu je totiž tělo dívky ukradeno.

stříbrná křídla: Läckberg, camilla 
Volné pokračování mezinárodního bestselleru Zlatá klec. Fa-
yein exmanžel Jack je ve vězení a ona sama začala nový ži-
vot napůl mezi Itálií, kde v luxusním sídle ukrývá svou dceru 
a matku, a Švédskem, odkud řídí prosperující kosmetické im-
périum Revenge. Zrovna když si myslí, že už má všechno zlé 
za sebou, se ale celá její existence znovu ocitá v ohrožení. 
Jackovi se podaří utéct z vězení – a hned nato se někdo po-
kouší skoupit všechny akcie Revenge a firmu tak nepřátelsky 
převzít. Faye nechává dceru i matku v bezpečí italského do-
mova a vydává se do Stockholmu, aby podnik zachránila. V lu-
xusním hotelu v centru metropole se setkává s finančníkem 
Davidem, je jim spolu dobře a po několika dalších schůzkách 
spolu navážou důvěrný vztah.

řád: silva, Daniel
Když se konečně Gabriel dostal do postele, byla téměř jedna 
hodina po půlnoci. Zadíval se na velkou obrazovku televize, 

ho švagra Oldřicha z Chlu-
mu. Jenže než se Oldřich 
z Chlumu ujme svých povin-
ností, je v Benešově zavraž-
děn rychtář. 

Údolí: Minier, bernard
Šestý případ bestselle-
rové série s kriminalistou 
Martinem Servazem. Malá 
vesnice v srdci Pyrenejí je 
po sesuvu půdy naprosto 
odříznutá od okolního světa 
a zdejší obyvatele navíc děsí sériový vrah, který 
za sebou nechává znetvořené oběti. Kriminalista 
Martin Servaz čelí disciplinárnímu řízení, přesto se 
do případu pouští. Nemůže jinak – v izolovaném 
údolí uvízla i jeho bývalá partnerka Marianne. Do-
káže vyšetřovatel najít pachatele dřív, než dojde 
k dalšímu neštěstí?

kočovná nevěstka a jeptiška: Lorentzová, iny 
Nové dobrodružství Kočovné nevěstky (7. díl)
Aby unikla novému knížeti 
biskupovi, chtivému vlády, 
přijme bývalá kočující ne-
věstka Marie pozvání duryn-
ského hraběte Ernsta z He-
rrenrody. Když tam dorazí, 
je hrad zákeřně přepaden. 
Všichni obyvatelé až na Ma-
rii, její dceru Trudi a jeptiš-
ku Ignatii zemřou. Teprve 
po katastrofě pochopí Marie 
celou míru katastrofy: ocitla 
se uprostřed neúprosného 
boje dvou durynských šlechtických rodů a musí 
bojovat o svůj život i život své dcery Trudi.

vÁLeČnÉ RoMÁnY

Dítě třetí říše: Robotham, Mandy
Anke je vězeňkyní v lágru, a aby přežila, dělá to, 
co umí nejlépe – pomáhá svým spoluvězenkyním 
porodit a starat se o novorozence. Jenže pak si její 
činnosti všimne kdosi důležitý a Anke čelí zdrcující 
volbě. Eva Braunová totiž čeká děťátko. Poslou-
ží Anke budoucnosti říše, kterou nenávidí? Nebo 
obětuje život nevinného dítěte pro lepší zítřky ce-
lého světa? V luxusním sídle v Berghofu se bude 
hrát o víc než jen o život jednoho dítěte.

Měli jsme štěstí: Huterová, Georgia 
Vždy existuje naděje. Historický román podle sku-
tečného příběhu. Píše se rok 1939 a členové rodi-
ny Kurcových se snaží vést normální život. Stíny 
války však zahalují i jejich město, a tak jsou nuceni 
rozprchnout se do různých koutů světa. Dramatic-
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na níž právě běželo mimořádné živé 
zpravodajství z prostranství před 
bazilikou svatého Petra. Jeho starý 
přítel náhle zemřel. Gabriel Allon 
je na zasloužené rodinné dovolené 
v Benátkách, kde se šéf izraelských 
tajných služeb hodlá věnovat restau-
rátorské činnosti. Plány mu však na-
ruší nečekaná smrt přítele papeže 
Pavla VII. Podle médií zemřel na in-
farkt. Papežův loajální tajemník je 
však přesvědčen, že Svatý otec ne-
zemřel přirozenou smrtí, ale byl za-
vražděn. Proto se obrátí na Gabriela 
s žádostí o pomoc a povolá ho do Říma. Předává mu dopis, 
v němž papež píše o knize, která by se mohla stát nebezpeč-
ným nástrojem v rukou odpůrců katolické církve. Onou knihou 
je evangelium, které zpochybňuje jednu z nejdůležitějších udá-
lostí lidských dějin. To je také důvod, proč se jistí lidé snaží 
udržet evangelium i nadále v tajnosti.

RoMÁnY

pekárna s vůní skořice: kvarn-
ström-jonesová, Ruth
Lovisa Lindegrenová žije v Londýně 
svůj sen – dokud během jediného 
týdne nepřijde o práci i o snouben-
ce. Zcela na dně se vrací do rodné-
ho Švédska, do malebného městeč-
ka Halleholm, kde zdědila po svých 
prarodičích bývalé pekařství na ná-
městí. Protože v Londýně nasbírala 
zkušenosti coby pekařka, rozhodne 
se, že se pokusí rodinný podnik zno-
vu otevřít. Její nadšení ovšem netr-
vá dlouho.

Štěstí na dně silné kávy: Martin-Lugand, Agnes
Svobodná matka Reine už zanevřela na lásku. Jediným mu-
žem po jejím boku měl zůstat dospívající syn Noé. Pak ji ale 
služební cesta zavedla do pirátskými legendami opředeného 
města Saint-Malo. Ve firmě, dovážející kávu, čaj a koření, po-
znala muže, vedle něhož konečně procitla. Ale také toho, který 
ji před lety připravil o všechny iluze. Reine svého syna vycho-
vala v jedné velké lži, kterou nemůže udržet věčně.

julinčina pekárna: kelevová-vasilko-
vá, táňa 
Příběh čtyřicátnice Kláry, jejíž život je 
naplněn vším podstatným – láskou, 
přátelstvím i sny. Sny, které se jí zda-
jí v noci, ale i těmi, které sní přes den. 
Touží jet do okouzlující Francie a poznat 
místa, která zná jen z internetu a kní-
žek. Když do jejího života vstoupí Anna, 
bývalá milenka jejího otce, její dny se 
náhle začínají měnit a nic není, jak bylo 
předtím.

bioGRAFie

včera, dnes a zítra: janžurová, iva
Biografie jedné z našich 
nejpopulárnějších he-
reček, familiárně ozna-
čované jako Janžurka, 
přibližuje neotřelým 
a zasvěceným způso-
bem její osobní i profes-
ní život. Knihu doprová-
zejí unikátní fotografie 
z divadelních i filmových 
archivů, cenný je chro-
nologicky zpracovaný 
soupis divadelních a filmových rolí a úctyhodný 
přehled všech ocenění.

knižnÍ novinkY pRo MLÁDež

poselství ze stínadel: Červinka, josef
Rychlé šípy dostanou 
od Losny zašifrovanou 
zprávu, v níž jim sdělu-
je, že mu kdosi ukradl 
ježka v kleci. A tak se 
Rychlé šípy znovu vy-
dávají pátrat do Stína-
del. Ježek se nakonec 
objeví, ale vyvstanou 
kolem něj další otázky. 
Josef Červinka – Gri-
fin se vrátil do světa 
Rychlých šípů a vyprá-
ví příběh, který si v ta-
jemnosti a dobrodružnosti s Jestřábovou trilogií 
v ničem nezadá. Je neuvěřitelné, že román čekal 
na vydání celých čtyřicet let!

kdysi: Gleitzman, Morris
Každý si zaslouží zažít 
něco dobrého. Alespoň 
jednou v životě. Tři roky 
a osm měsíců žije devíti-
letý Felix v odlehlém kato-
lickém sirotčinci v horách, 
ačkoli není katolického 
vyznání. Jeho rodiče ne-
jsou mrtví. Přivedli ho 
k matce Mince, předsta-
vené jeptišek, aby se měl 
dobře. A určitě si pro něj 
brzy přijdou, jak Felix věří, 
jen co vyřeší potíže, které mají se svým knihku-
pectvím. Protože židovští knihkupci to mají v Pol-
sku roku 1942 těžké. Jak moc, to Felix pochopí, až 
když se v sirotčinci objeví muži s podivnými pás-
kami na rukávech a začnou vyhazovat a pálit knihy 
z místní knihovny.
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Ňefo: Walliams, David
Myrta Mírná má všechno, na co si vzpomene. Jen-
že mít všechno jí pořád ještě není dost. Chce víc, 
víc a ještě víc! Když přijde se svým dalším přáním, 
má to malý háček. Nikdo neví, co to je. Myrtini tr-
pěliví rodiče však udělají cokoli, jen aby jejich dce-
ruška byla šťastná. Pátrají v zaprášených svazcích 
encyklopedie netvorů v tajných strašidelných sá-
lech knihovny.

pRo ZAČÍnAjÍcÍ ČtenÁře

koťátka kočičky Ťapičky: Harazimová, Markéta  
Další příběhy kočičky Ťapičky, velmi čtená kniha
Kočičce Ťapičce se 
narodila tři roztomilá 
koťátka: Pacík, Bublinka 
a Miki. Ťapička je spo-
lu s věrným kocourkem 
Balonkem a kočkami Pí-
šou a Týnkou učí všemu, 
co budou v životě potře-
bovat. Ale protože jsou 
to koťata, je o zábavu 
postaráno, a tak všichni 
společně zažívají nejed-
no dobrodružství.

koUZeLnÉ ČtenÍ

Rozšiřujeme knihovničku „koUZeLnÉ ČtenÍ“ 
Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací koncept 
od Albi, díky kterému se děti zábavnou a poutavou 
formou dozví spoustu zajímavých a užitečných in-
formací.
Stačí, když se lehce do-
tknou Albi tužkou obrázku 
nebo textu, ozve se pří-
slušná informace, zvuk 
nebo hudba. Hraní s Albi 
tužkou je zábava s neome-
zenými možnostmi – tužka
dovede nejenom číst texty, 
zpívat písničky a přehrávat 
reálné zvuky (řev lva, zpěv 
ptáků, zvuky dopravních prostředků apod.), ale 
dají se s ní hrát i různé hry a kvízy.

vZpoMÍnkA nA pAnA joseFA bRože
učitele, básníka, člověka milujícího svůj kraj, rodá-
ka ze Lhotic u Mnichova Hradiště.

pan josef brož zesnul 7. prosince 2020, své 
100. narozeniny by oslavil 27. ledna 2021. naše 
knihovna je obohacena o jeho literární dílo 
několika desítkami výtisků. Jeho texty vzdávají 
hold přírodě a zdejší krajině, vyplývá z nich vztah 
k domovu, zdejším lidem, událostem.

nikDY jseM nebYL vÍc

Nikdy jsem nebyl víc
než vesnický kluk ze Lhotic,

než skřivánek, co s rodnou zemí splývá,
z ní vzlétá do výše

a domovu, svým láskám nejspíše
tichounce, tiše zpívá

a se zpěvem se k hnízdu vrací.

Nikdy jsem nebyl víc
než zrnko vlčích makovic,

jiskérka, co se v dýmu ztrácí,
než horká slza svic,

pasáček oblaků a snů,
co nejdou zachytit, kterému zpřetrhali nit,

že ztratil navigaci.

A jestli přibylo do sbírek básní
pár veršů lásky, obavy a chval
z Podještědí a z Podbezdězí,

z rodného Českého ráje,
kde skály kvetou, jasmín jasní,

pak proto jen jsem ty kraje
ctil, bránil, miloval.

Snad proto jsem se zrodil,
žil tiše, skromně, váhavě

a z veršů stavěl piedestal,
abych měl maličký též podíl

na jejich oslavě.

Nikdy jsem nebyl víc
než plachý chlapec ze Lhotic

a tím jsem býti nepřestal.  
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veLkÁ investiČnÍ Akce 
tj sokoL kněžMost
TJ Sokol Kněžmost se podařilo v roce 2020 uskutečnit dlou-
ho připravovanou investiční akci, která zahrnovala kompletní 
rekonstrukci kabin a výrazné rozšíření venkovních hracích 
ploch. Příprava projektu začala už v roce 2017 návrhem prv-
ní studie uvažované rekonstrukce a úpravy sportovišť. V roce 
2018 už byl vypracován detailní projekt a na podzim 2018 po-
dána poprvé žádost o dotaci MŠMT. Tato žádost byla ještě 
neúspěšná, došlo k menší úpravě projektu, s cílem co nejvíce 
vyhovět parametrům dotace. Další žádost byla podána v říjnu 
2019 a byla schválena v březnu 2020. Hned v dubnu proběhlo 
výběrové řízení, kterého se zúčastnily tři firmy. Vybrána byla 
firma V - PRODUKT s.r.o. s nejnižší nabídnutou cenou, která 
činila 10 974 825,- Kč bez DPH. Nabídky dalších firem byly 
výrazně vyšší (obě přes 14 mil. bez DPH). Výběr se nakonec 
ukázal jako základ úspěšné realizace projektu, spolupráce 
s firmou V - PRODUKT s.r.o. byla velmi dobrá. Stavba začala 
v květnu 2020 a skončila úspěšně v prosinci 2020. Celá akce 
proběhla ve velmi krátké době v roce 2020 a byla úspěšně 
zakončena kolaudací dne 18. 2. 2021.

Realizací projektu došlo k celkové rekonstrukci fotbalových 
kabin, rozšíření sociálního zázemí a rozšířením počtu jednot-
livých kabin pro děti, dorost a dospělé. Vznikla rovněž veřejná 
WC, která budou moci využívat jak sportovci, tak i děti z při-
lehlého dětského hřiště. Došlo k rozšíření skladových prostor 
pro sportovní náčiní a modernizace klubovny TJ Sokol. Sou-
časné dva tenisové antukové kurty byly kompletně rekonstru-
ovány a jejich novým plošným uspořádáním vznikly celkově 
tři, z nichž dva budou stále antukové a jeden s univerzálním 
povrchem. Rovněž okolí tenisové zdi bylo kompletně zrekon-
struováno. Vzniklo zde venkovní hřiště s umělým povrchem 
na volejbal a basketbal tak, aby se mohl tenis hrát delší časový 

úsek během roku. Na kurtu s umělým povrchem je 
možno hrát jak tenis, tak malou kopanou (trénink), 
tím pádem dojde k prodloužení venkovního tréno-
vání fotbalistů. Podél kurtu vznikla nová plocha 
na pétanque, především pro starší generaci členů 
Sokola. Došlo také k úpravě venkovní ploch kolem 
kabin a všech sportovišť.

Celá akce byla koordinována s obcí Kněžmost, kte-
rá také spolufinancovala tento projekt. Bez pomoci 
a podpory ze strany obce by celý projekt nemohl 
být vůbec realizován. Obec Kněžmost podpořila 
tuto investiční akci částkou 3 miliony korun a při-
spěla tak k dalšímu zlepšení podmínek ke spor-
tování v obci. Největší část prostředků se díky 
kvalitně zpracovanému projektu podařilo získat 
z investičního dotačního programu MŠMT. Část-
kou 200 tis. korun přispěla na akci ČOS. Na úhra-
du části povinné spoluúčasti investora se podařilo 
po složitých jednáních získat TJ úvěr. Ten byl na-
konec dojednán v České spořitelně. Je ve výši 1 
milion korun se splatností 10 let.  
Celá akce začala v květnu 2020 demolicí původ-
ních kabin. Z původních kabin byly použity pouze 
obvodové zdi a základy. Původní půdorys kabin 
byl rozšířen přibližně o 1/3 a došlo tak ke zvětše-
ní prostorů šaten, sociálního zázemí i skladových 
prostor. V části kabin vznikla klubovna TJ Sokol 
Kněžmost, která bohužel, v souvislosti s podmín-
kami dotace, již nemůže být provozována jako ob-
čerstvení pro veřejnost. Bude sloužit jako zázemí 
pro členy jednoty. Jako první proběhla kompletní 
rekonstrukce tenisových antukových kurtů. Vzniklé 
dva antukové kurty jsou oproti původním otočeny 
o 90°. Práce na kurtech začaly 1. 7. 2020 a byly 
dokončeny 10. 9. 2020. Již v září byly kurty využí-
vány ve zkušebním režimu členy tenisového oddí-

celkové náklady na akci: 13 560 872 kč

Dotace ze státního rozpočtu (MŠMt): 9 346 497 kč

spolufinancování celkem - bod a) + b) + c) 4 214 375 kč

a) Vlastní zdroje příjemce dotace: 1 014 375 Kč

b) Dotace z veřejných zdrojů (obec Kněžmost): 3 000 000 Kč

c) Dotace z grantu ČOS 200 000 Kč 
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tedy návrat umíráčku a navíc by se nad Kněžmostem a oko-
lím v lahodném souzvuku rozezvonila celá trojice zvonů. Je 
to zatím jen návrh a naše zbožné přání. Všechno se rozhod-
ne po následující obhlídce pana zvonaře, která by měla pro-
běhnout v polovině března. Držme si proto palce, aby se to 
povedlo.
V současné době, tedy začátkem března 2021, máme důvod 
k radosti, protože naše sbírka dosáhla už přesné poloviny 
předpokládané cílové částky, tedy 375 000 Kč.
Jsme moc rádi a všem dárcům děkujeme. Jak jsme už psali, 
o tom, jak projekt probíhal, i o tom, kdo na jeho uskutečnění 
přispěl, vedeme podrobnou kroniku, kterou vydáme po skon-
čení projektu, stejně jako po realizaci Kněžmostského betlé-
mu a Božího hrobu.
V letošním roce by se měly, díky dotaci Ministerstva kultury, 
upravit vnitřní prostory velké věže. Zvonové podlaží se bude 
osazovat novými žaluziemi, jejichž výroba má svá specifika. 
Hodinové podlaží bude vybavené novými ciferníky a ručič-
kami hodin. Je na místě podotknout, že ciferníky jako sou-
část budovy spadají do dotace, ale samotný hodinový pohon 
budeme financovat z naší sbírky. Je třeba také protáhnout 
ke zvonům a hodinám elektrické vedení a řada dalších věcí 
uvnitř i vně věže.
Ještě jednou děkujeme a pro úplnost uvádíme číslo účtu pro-
jektu: 2401547380/2010 
Doufáme, že se stejně jako my těšíte na první vyzvánění na-
šich nových zvonů.

za Spolek přátel kultury Kněžmost 
Zdeněk Zdobinský, David Vejražka a Luděk Haken

lu, hlavně dětmi. Následně byla vybudována ještě 
další dvě venkovní hřiště, která byla dokončena 
v listopadu 2020. Mezi kabinami a tenisovými kur-
ty vzniklo víceúčelové hřiště s povrchem umělá 
tráva multisport. Mezi sokolovnou a tenisovými 
kurty dále vzniklo hřiště s elastickým polyureta-
novým sportovním povrchem, vhodné pro volej-
bal, nohejbal, malý tenis. Samotná výstavba kabin 
probíhala od června do prosince 2020. K předání 
stavby došlo 12. 12. 2020. Doufáme, že už v dubnu 
se sportoviště naplno otevřou a nový areál bude 
moci být plně využíván. Na tuto dobu připravujeme 
i slavnostní otevření sportovišť. Chceme, aby nová 
sportoviště byla co nejvíce využívána nejen členy 
Sokola, ale i širší veřejností.  

za TJ Sokol Kněžmost Martin Hybner

sbÍRkA nA obnovU 
kněžMostskýcH 
ZvonŮ A věžnÍcH 
HoDin
Vážení a milí příznivci Spolku přátel kultury Kněž-
most, v červnu loňského roku jsme se začali 
zabývat novým projektem „Kněžmostské zvony 
a věžní hodiny“. Natočili jsme film o historii na-
šich zvonů a o tom, co v projektu připravujeme. 
V červenci jsme spolu s promítáním filmu zahájili 
příslušnou finanční sbírku. 
Během projektu neustále konzultujeme technické 
možnosti s odborníky a s Farností Kněžmost. Za-
čali jsme s myšlenkou dvou zbrusu nových zvo-
nů a jednoho staršího, opraveného zvonu, který 
by sloužil jako umíráček. Postupem času jsme 
oslovili rodinné zvonařství na Moravě a požádali 
ho o podrobný rozpočet, abychom měli srovnání 
s návrhem předchozí firmy. Zvonařství nám na-
bídlo ještě jinou variantu. Tamní znalci mají za to, 
že by bylo jistě krásnější, kdyby zvonily tři zvony 
laděné do jednoho souzvuku. V praxi by to na-
příklad znamenalo, že ve všední dny by zvonil 
jeden nebo dva zvony a o sobotách a nedělích či 
svátcích zvony tři. Zároveň by třetí zvon zastával 
funkci umíráčku. Myslíme si, že tahle myšlenka 
je velice lákavá. Splnili bychom to, co jsme slíbili, 
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představujeme vám knihu Mlýny na kněž-
mostce autora václava Šolce, na jejímž vydání 
se spolupodílela i obec kněžmost. kniha na-
vazuje na výstavu o mlýnech na kněžmostce, 
kterou uspořádali v roce 2010 místní rodáci 
jiří jaroš a theodor Honický. kniha v prode-
ji na podatelně obce kněžmost a v knihovně 
kněžmost za 260,- kč.
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pRoDej sLepiČek
Červený Hrádek prodává slepičky typu tetra 

hnědá, Dominant všechny barvy, Green 
shell – typu Araukana a Dark shell – typu 

Maranska.  

Stáří 16 – 20 týdnů, cena 185 – 229 Kč/ks.

prodej: 11. 4., 9. 5. a 20. 6. 2021.

kněžmost – parkoviště u tenisových kurtů 
v 16.40 hodin.

výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

informace: 

Po – Pá 9.00 – 16.00 hodin 

tel.: 601 576 27, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz
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vZpoMÍnkA
Dne 27. ledna 2021 by se „básník našeho kraje“, pan pro-
fesor Josef BROŽ dožil krásných 100. narozenin. Bohu-
žel, 7. prosince 2020 se navždy odebral do „básnického 
nebe“. Zůstalo po něm na 50 básnických sbírek, které 
nás stále mohou těšit. Za všechny krásné verše, kterými 
nás obdaroval a potěšil, mu patří náš DÍK!

kněžMost

Zlatavé slunce v modrém poli,
erb zářivý jak pšenic lán.
Pro kterou kněžnu, nikdo neví,
byl most ten tady zbudován.

Náměstí jako kopretina
a verš můj dále dosni.
A každý lupen cesta jiná
k Žantovu, k Budám, k Bosni.

Všude je plno krásy kolem,
ať k Solci jdeš či k Branžeži,
ať zamíříš to lesem, polem,
krásu tu nikdo nestřeží.

Však mýtné ještě vybírají,
kněžny si chrání ze všech sil.
Šel jsem tam jednou tajně v máji
a potůček jsem přeskočil.

Zlatavé slunce v modrém poli,
erb vladyků to z Valečova.
Dnes tu jen láska něžně bolí,
však pod obojí přijímá se znova.

Tyto verše Josefa Brože jsou ze sbírky „sLUnce 
ve ZnAkU“, věnované Kněžmostu a jeho krajině.

Karla Mikešová, Kněžmost


