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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané,
tak jsme se v červnu konečně dočkali letních teplot. Všechny 
by asi potěšilo, kdyby takové zůstaly i na prázdniny a dovole-
né, které se nezadržitelně blíží.
Děti se už nemohou dočkat prázdnin a čeká je určitě spousta 
zážitků a letních dobrodružství. Všichni ostatní se těšíme hlav-
ně na normální věci okolo nás a samozřejmě na zasloužený 
odpočinek, ať už aktivní nebo pasivní.
U nás v obci by se snad během prázdnin měla rozjet plánova-
ná výstavba druhé části komunikací Západní a Lomená a měla 
by se pravděpodobně zahájit i výstavba prodloužení vodovodu 
v Suhrovicích. Možná se ale vše protáhne až do září, protože 
v současnosti není jednoduché nejen vybrat, ale hlavně nalézt 
firmu, která má kapacity na takovéto akce. Pevně věřím, že se 
vše podaří zahájit včas, aby se naplánované projekty stihly 
dokončit v letošním roce.

Pevně doufám, že i z hlediska zábavy a sportu si 
letošní léto přes menší omezení užijeme a vše se 
postupně navrátí zase do normálu. Přeji vám všem 
krásné a ničím nerušené léto.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

novÝ AUtobUs již 
v pRovoZU
Asi jste si všichni všimli, že je již měsíc v provo-
zu nový autobus Dopravního podniku Kněžmost. 
Snad si ho kvůli specifické barevnosti nebudete 
plést s vozy společnosti Arriva, ale nový vůz musí 
být právě v těchto barvách. Barevné provedení 
totiž určuje Středočeský kraj, protože to je hlavní 
objednavatel linek na Mladoboleslavsku. Náš au-
tobus se bude odlišovat jen nápisy provozovatele, 
které postupně doplníme.

Podobně barevných autobusů bude postupně při-
bývat, jelikož všechny nové musí splňovat danou 
podmínku. Autobus jsme pořídili na základě roz-
hodnutí zastupitelstva obce, důvodem byl špatný 
stav toho předchozího. Ten navíc nesplňoval krité-
rium Středočeského kraje na stáří vozového par-
ku. Výběrové řízení proběhlo v minulém roce a ví-
těznou nabídku podala společnost SOR Libchavy. 
Celková cena překročila čtyři miliony a dvě stě tisíc 
korun. Obec přispěla na pořízení autobusu pěti sty 
tisíci korunami, větší část pořizovací ceny finan-
cuje ERSTE Leasing. Autobus je vybaven přesně 
dle požadavků Středočeského kraje a věřím, že 
budou cestující spokojeni jak s výbavou, tak s po-
hodlím nového autobusu. 

S pořízením nového vozu se pojí rovněž největší 
změna za posledních dvacet let, která se chystá 
v rámci veřejné dopravy. Od prosince letošního 
roku by mělo dojít k integraci hromadné dopravy 
na Mladoboleslavsku a budou zavedeny komplet-
ně nové linky na našem území. V tuto chvíli probí-
hají jednání a já věřím, že vás v dalším čísle Zpra-
vodaje budeme moc seznámit s jejich definitivním 
výsledkem. Snad nová podoba dopravních linek 
nenaruší zvyklosti většiny cestujících.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce
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RADnice

vAnDAlisMUs 
v nAŠí obci
Vážení občané, obecní Zpravodaj nebývá zpra-
vidla plátkem plný senzací a negativních zpráv – 
toho máme zajisté dost z bulváru, a tak nás netěší, 
že se s vámi teď o jednu podělíme. V rámci mož-
ností se snažíme, abychom bydleli v příjemném, 
čistém a funkčním prostředí. Proto jsme vždy zkla-
maní, když se objeví osoby, které pro zábavu nebo 
z dlouhé chvíle ničí naše snahy. Na podzim roku 
2020 byla poničena fasáda na budově knihovny 
a v červnu tohoto roku zeď na nové přístavbě 
základní školy, spolu s vylámanými větvemi javo-
ru před základní školou. Prostřednictvím tohoto 
článku vás žádáme – všímejte si, co se kolem vás 
děje a nebuďte lhostejní k našemu společnému 
majetku.                                                 vaše obec
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Akce ZÁklADní ŠkolY 

ŘeDitelkA v Době 
koRonAviRU
Když jsem v červnu 2020 psala článek s tímto nadpisem, dou-
fala jsem, že dobu, kdy učíme žáky „na dálku“ už máme za se-
bou a od září začneme „normálně“. Jak se později ukázalo, 
zůstalo jen u přání. Je červen 2021, já píši předprázdninový 
článek, chtěla bych se ohlédnout za uplynulým školním rokem 
a zjišťuji, že nadpis vůbec měnit nemusím. I tento školní rok 
jsem byla ředitelkou v době koronavirové. A napsat, že dou-
fám, že naposledy, by asi bylo dost troufalé a možná i hodně 
naivní. Bohužel se musíme všichni vyrovnat s tím, že naše ži-
voty se v mnoha ohledech změnily, a že pojem distanční výuka 
nás může provázet i nadále.
Máme za sebou školní rok, který se z velké části odehrával 
distančně, tedy z domova. Byli jsme ale na tuto situaci při-
praveni lépe, než v roce minulém. Podle zpětné vazby, kterou 
jsem od žáků i rodičů dostala, myslím, že se nám podařilo se 
s danou situací poprat se ctí a mám z toho velikou radost. Vi-
dím i řadu věcí, které musíme ještě vylepšit, abychom byli při-
praveni, pokud by se podobná situace v budoucnu opakovala. 
S ohledem na současnou situaci nemáme možnost ani letos 
ukončit školní rok společně v naší krásné aule. Chtěla bych 
tedy alespoň touto formou poděkovat všem svým kolegům 
v základní i mateřské škole za všechnu práci, za obrovské na-
sazení a úsilí, se kterým se k náročným podmínkám postavili. 
Jak už jsem řekla několikrát, jsem na svůj tým pyšná, vím, že 
mnozí z nich končí letošní školní rok s pocitem naprostého vy-
čerpání. Chtěla bych zároveň poděkovat všem rodičům, kteří 
s námi komunikovali a snažili se pomoci v nelehkém typu uče-
ní jak nám, tak svým dětem. Vím, že řada z nich měla po dobu 
nekonečných měsíců několik zaměstnání najednou.  I jim tedy 
patří velký dík.
Přeji vám všem krásné léto plné odpočinku a zážitků. A hlavně 
nám všem přeji pevné zdraví. I tento rok bych chtěla své červ-
nové poděkování končit optimisticky, dovolte mi tedy, abych 
vás všechny pozvala 1. 9. 2021 v 8 hodin do auly naší školy, 
kde společně zahájíme nový školní rok. A kdyby nám to snad 

situace znovu neumožnila, nebojte, i na dálku to 
zase zvládneme. Vždyť i letošní školní rok ukázal, 
že společně zvládneme neskutečně mnoho.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

i. A – stÁvÁMe se 
ČtenÁŘi
„A na konci roku si každý z vás bude moci přečíst 
knížku“ Tuhle větu ode mě děti slyšely první týden 
v září. A sliby se mají plnit, takže na tom celý rok 
společně pilně pracujeme. Letošní prvňáčci se 
museli během školního roku vypořádat hned dva-
krát s přechodem na distanční výuku. Výuka čtení 
a psaní, která je v první třídě tím nejdůležitějším, 
se musela dané situaci hodně přizpůsobit. Někdy 
to bylo obtížné, škola nám velmi chyběla a tech-
nika zlobila, ale děti to zvládaly skvěle. A i přes 
zpomalení tempa ve výuce to vypadá, že si tu kni-
hu opravdu budeme moci na konci roku přečíst. 
(Někteří prvňáčci je už dokonce čtou :). Letos jsme 
nemohli osobně zajít s dětmi do knihovny, ale paní 
knihovnice nám posílají videa s knižními novinka-

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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pAsovÁní pRvŇÁČkŮ 
nA ČtenÁŘe v i. b
Školní rok 2020/2021 se pomalu chýlí ke konci, a proto si paní 
knihovnice připravily pro žáky již tradiční akci Pasování prv-
ňáčků na čtenáře.

Děti se celý rok pilně a s velkou chutí učily číst. Velice si cení-
me jejich snahy a těší nás jejich zájem o knihy. Velké poděko-
vání patří i rodičům.
Svoje dovednosti si prvňáčci prověřili v knihovně při plnění 
různých čtenářských úkolů. Na závěr složili slib, že se budou 
o knihy dobře starat a budou je chránit. Od paní knihovnice 
obdrželi za odměnu průkazku do knihovny a krásnou pohád-
kovou knížku se záložkou.
Přejeme malým čtenářům, aby v knihách našli poučení, infor-
mace, zábavu a provázely je po celý život.

Aneta Šoltysová a Ivana Šturmová

Den Dětí ve ii. A
Letošní den dětí si v naší třídě děti opravdu užily. Měli jsme 
objednaného lektora z agentury Brick by Brick, která se zamě-
řuje na stavění z kostiček lego. Pár dětí už s legem ve škole 
pracovalo v loňském školním roce, kdy agentura Brick by Brick 
organizovala v naší škole pro zájemce odpolední kroužek. Ale 
vzhledem k velké popularitě této stavebnice se dá říct, že to 
nehrálo žádnou roli. 
Nejprve si děti s lektorem povídaly o gorilách, jejich životě 
a prostředí, pak nastal čas na úkol! Děti dostaly do dvojic pře-
hledný návod a krabice s připravenými dílky lega, roztříděnými 
podle barev. Všichni se vrhli do stavění, hledali dílky, koumali, 
kam přesně patří, kontrolovali, zda k sobě dílky spojují správ-
ně a když bylo potřeba, radili a pomáhali si navzájem. Sou-
částí gorily byla také baterie, kterou stavitelé připojili na závěr 
po dostavění, takže zvířátko se i pohybovalo. 
Většina skupinek svou opici zvládla dokončit první hodinu. 
Ve druhé pak měly děti možnost si sestavit ještě vrtačku nebo 

mi, které si děti mohou v knihovně půjčit. Ve škole 
si o knihách často povídáme a pracujeme s nimi. 
Ukazujeme si zajímavé knížky a čteme si z nich. 
Děti si také své oblíbené knížky přinesly do ško-
ly a představily je spolužákům. Víme, kdo je autor 
a kdo ilustrátor knihy. Povídáme si, podle čeho si 
mohu knížku vybrat. Některé z nás osloví vůně, 
některé obálka knihy, někdy to je vtipný název 
nebo jméno hlavního hrdiny. A někdy doporučení 
kamaráda. Tak nám držte palce, ať se do konce 
roku stihneme seznámit se všemi písmeny. Ať se 
z dětí stanou opravdoví čtenáři a o prázdninách 
mohou lenošit se svojí knížkou.

Mgr. Tereza Černá

ČARoDějnickÝ Den 
v i. b
V pátek 30. dubna 2021 jste mohli ve třídě I. B po-
tkat samé čarodějnice a čaroděje. 

Nejprve si prvňáčci připomněli tradici filipojakub-
ské noci a zhlédli Chaloupku na vršku: Jak odletěly 
čarodějnice. Poté si při skupinové práci trénovali 
paměť. Museli si podle zadání zapamatovat pořa-
dí čarodějnic. Aby si děti prověřily i své znalosti 
z matematiky a českého jazyka, čekaly na ně ještě 
tematické pracovní listy. O pracovních činnostech 
vyráběly čarodějnice, které se jim moc povedly.
Protože venku bylo krásné slunečné počasí, vy-
razili čarodějové a čarodějnice na školní zahradu. 
Na zahradě nasbírali plno tajných přísad a poté 
umíchali barevné a třpytivé lektvary. 
Čarodějnický den jsme si moc užili a snad nebude-
me někdy potřebovat lektvar lásky, chování, smrti 
nebo lektvar přeměny v dikobraza. :D
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jednoduchý kolotoč. Podle zaujetí pro věc a minimálního ruchu 
ve třídě se dá s jistotou říct, že děti si svou lekci legostavění 
patřičně užily a zadané úkoly je zcela pohltily. 

Snad se povede objednat pro ně i další lego program s novou 
stavební výzvou!

Vendula Svobodová a Kateřina Pospíšilová

pAsovÁní nA ČtenÁŘe 
ve 2. b
Pátek 13. května byl pro naše druháčky dnem svátečním. Byli 
totiž pasováni na čtenáře! Obvykle tomu tak bývá na konci prv-
ní třídy, ale vzhledem ke složité situaci jim loni nebyla dána 
příležitost a děti si tak musely počkat až do druhé třídy. Jejich 
dovednosti čtení se tak ještě více rozšířily, a proto i naše pa-
sování bylo výjimečné. Odehrávalo se za zvuku královských 
fanfár a místo na rytíře a princezny byli pasováni na čtenáře. 
Rytíři a princezny poklekli a „vyslankyně Písmenkové říše“ je 
pasovala mečem krále Artuše – Excaliburem. Darem jim byla 
dána kniha z naší knihovny katka a klokan ze šuplíku, kterou 
si společně přečteme. 

druháčci a paní učitelka Soňa

Děti slibují:

Slibuji ve jménu všech krásných knížek,

pohádek, příběhů a básniček:

budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského,

budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady,

budu je mít rád,

budu se k nim chovat opatrně a s úctou.

TAK SLIBUJI!

co je novÉHo 
ve iii. A
Ke konci května už měla většina třeťáků zavařené 
hlavičky a bylo potřeba si od vyjmenovaných slov 
a násobilky na chvíli odpočinout. Den bez učení 
jsme si naordinovali na první červnový den. Ne-
mohli jsme přece zapomenout společně oslavit 
Den dětí. Odpoledne nás čekaly netradiční spor-
tovní disciplíny, před kterými se bylo nutné posilnit, 
proto jsme se dopoledne pustili do přípravy a pe-
čení domácí pizzy. Podle prázdných talířů bych 
řekla, že dětem chutnalo. Nejednou zaznělo, že 
takový oběd by mohly začít vařit i paní kuchařky 
ve školní jídelně. 
Na školní zahradě paní učitelka připravila několik 
stanovišť s úkoly. Děti si vyzkoušely házet na cíl 
polínkem a špejlí, postrkovat míček mezi kužely 
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koštětem, běžet s kufrem nebo přemisťovat vodu 
pomocí lžíce. Věřím, že takových zábavných dnů 
nás čeká do konce školního roku ještě několik. 

třeťáci a paní učitelka Míša

ponožkovÝ Den 
ve iv. b
V úterý 16. března 2021 jsme v rámci online vý-
uky společně oslavili Světový den Downova syn-
dromu, jehož symbolem je pár odlišných ponožek. 
Nejdříve nás čekala společná snídaně, při které 
jsme si povídali o tomto onemocnění. 

V rámci hodiny čtení jsme si přečetli příběh z knihy Neobyčej-
ná dobrodružství deseti ponožek (čtyř pravých a šesti levých) 
a při hodině matematiky jsme řešili ponožkové slovní úlohy. 
V průběhu týdne ještě každý samostatně vytvářel ponožkový 
komiks a do neděle 21. března jsme shromažďovali „ponož-
kové fotografie“. Můžete sami podle obrázku posoudit, jak se 
nám povedly.

Mgr. Květa Havlíková

jARo v v. b
Distanční výuka stále pokračovala. I přes její nevýhody se 
žáci v V. B snažili s ní bojovat a paní učitelka výuku zpestřo-
vala různými činnostmi, jak se dalo. Skrze monitory počítače 
jsme tak zažili legrační Ponožkový den nebo stejně zábavný 
Den bláznivých účesů. Na Velikonoce měly děti připravenou 
místo klasických úkolů velikonoční výzvu, která je vytáhla ven 
do přírody a po splnění úkolů mohly najít velikonoční poklad.
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Po zavedení rotační výuky jsme alespoň částečně mohli trávit 
společný čas ve třídě, i když za podmínky pravidelného testo-
vání a nošení roušek. I to jsme ale zvládli a snažili se užít si 
i poslední společné dny na maximum. Před odchodem paní 
učitelky třídní za mateřskými povinnostmi jsme stihli ještě oblí-
bený Pyžamový den nebo Den se zvířaty. Také jsme si dohráli 
naši celoroční hru s tématem Harryho Pottera a děti získaly 
zasloužené odměny.

Mgr. Kristýna Kubicová

stŘípkY Ze iv. b 
obRAZeM
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soUtěžíMe online 
Aneb vŠecHno jDe, 
kDYž se cHce :)
Ani na jaře v průběhu distanční výuky naši žáci 
nelenili a zúčastnili se několika matematických 
soutěží.

V pátek 19. března 2021 se konalo školní kolo Ma-
tematického klokana. Pravidla byla stejná, jako 
když se soutěží ve škole, proto záleželo tedy hlav-
ně na poctivosti účastníků. Dva naši žáci uspěli 
i v rámci okresu Mladá Boleslav, kdy se Antonín 
Houska umístil na 2.–3. místě a Karolína Pěničko-
vá na 3. místě ve svých kategoriích.

nejúspěšnější řešitelé školního kola:
kat. Cvrček (2.–3. ročník) – Antonín Houska (II. A)
kat. Klokánek (4.–5. ročník) – Karolína Pěničková (V. A) 
kat. Benjamín (6.–7. ročník) - Johanka Pelantová (VI.) 
kat. Kadet (8.–9. ročník) – Karolína Beranová (VIII.)

Začátkem dubna proběhlo také školní kolo mate-
matické soutěže pangea a tentokrát také online. 
Žáci pracovali s reálnými příklady ze života. V le-
tošním roce se soutěže zúčastnilo 78 žáků.

nejúspěšnější řešitelé školního kola:

třída jméno umístění v kraji
umís-
tění 
v ČR

4. Štefan 
Gavura 20. (z 766 účastníků) 212.

5. Vítek 
Pospíšil 21. (z 904 účastníků) 181.

8. Lukáš 
Vacek 14. (z 618 účastníků) 186.

9. Barbora 
Pospíšilová 21. (z 554 účastníků) 145.

Ve středu 12. května 2021 proběhla již podruhé 
v tomto školním roce online matematická soutěž 
Maso. Zájem byl velký – zúčastnilo se 9 tříčlen-
ných týmů složených z žáků 6.–9. ročníku. Při této 
soutěži nezáleží jen na správném vyřešení úloh, 
ale i na zvolení správné strategie a spolupráci 
v týmu. Zúčastnilo se celkem 389. týmů z ČR a ze 
Slovenska. Nejúspěšnější tým z naší školy ve slo-
žení Lukáš Vacek, Antonín Přibík a Vítek Maršálek 
(žáci 8. ročníku) se umístil na solidním 247. místě.

Mgr. Květa Havlíková

tRADiČní sběR pApíRU 
jsMe ZvlÁDli
Ráda bych zde poděkovala všem rodičům a dětem a zejmé-
na paní družinářce Šárce Svobodové, která se dlouhodobě 
angažuje v organizaci sběru papíru. V době různých omeze-
ní a restrikcí a navrch také distanční výuky našich žáků jsme 
stále nevěděli, zda se nám podaří tuto naši pravidelnou akci 
uskutečnit. Podzimní i zimní termín sběru jsme propásli právě 
z výše zmíněných důvodů a jaro vypadalo také dlouhou dobu 
nejistě. Přesto jsme myšlenku na uskutečnění sběru nevzda-
li. Našli se dokonce i rodiče, kteří se v rámci online třídních 
schůzek právě na sběr ptali. /Zřejmě už ho neměli kam dávat./ 
To byl asi zásadní impuls, který nakonec vedl k nápadu, že 
se přece jen pokusíme sběr papíru i v letošním školním roce 
zorganizovat.  
A tak se v pátek 28. května, za spolupráce deváté třídy a je-
jich paní učitelky třídní, skutečně opět zaplnilo vyhrazené mís-
to auty, z nichž se stěhovaly zásoby papíru, novin, časopisů 
a kartonu do přistaveného kontejneru. Věřím tomu, že řada 
domácností si od této suroviny ráda ulevila /pokud shromažďo-
vala bez ustání stejně jako u nás doma/. Děkuji, že jste vydrželi 
a na výzvu uspořádání sběru reagovali. Je to pro nás, SRPŠ, 
opravdu velká pomoc a slušný příjem. V tomto jarním termínu 
jsme vybrali sběr za celkem více než 12 tisíc Kč. To je pěkná 
suma, kterou budeme moci využít ve prospěch a potřeby žáků 
naší školy. Ještě jednou velké díky! 

Kateřina Pospíšilová
předsedkyně SRPŠ 

Akce MAteŘskÉ ŠkolY 

jAk se „peČe“ lesní 
DobRoDRUžství 
v ČeskÉM RÁji?
Když je školka zavřená a dobře funguje spolupráce rodičů 
a dětí se školkou, přichází učitelkám od rodičů zajímavé pod-
něty. Jeden z nich nám vnuknul nápad udělat dobrodružnou 
lesní stezku s úkoly.
plánování: V živé společné diskuzi všech učitelek z naší škol-
ky, jsme vymyslely devět zábavných i poučných úkolů, diferen-
covaných podle věku od těch jednodušších pro nejmladší škol-
kové děti, až po složitější úkoly pro předškoláky. Trasu jsme 
vybrali nedaleko naší obce, aby byla dostupná pro všechny 
a děti s rodiči měli možnost zdolat trasu pěšky nebo na kole. 
Terén byl tedy schůdný i sjízdný také v deštivém počasí, nejlé-
pe nám vyšla zpevněná asfaltová lesní cesta od rozcestí Chr-
by za obcí Srbsko.
Realizace: Nejprve bylo nutné projít trasu a zjistit, jak a kam 
umístíme obrázky s úkoly. Jelikož to místo dobře známe a čas-
to tam jezdíme na cyklistické projížďky, věděli jsme o vhodných 
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místech pro jednotlivé úkoly. Vydali jsme se na určené místo 
a postupně rozmístili obrázky a barevně je označili, stejně jako 
trasu. Pěkně jsme u toho zmokli a pustila se do nás parádní 
zima. Trochu jsme se zahřáli cestou zpět k autu, kdy jsme se 
zastavili u každého úkolu a splnili ho. Jo! Byla to zábava i pro 
nás, dospěláky! Doma následovala ještě horká vana a teplý 
čaj na rozmrznutí všech končetin.

Zhodnocení projektu: Ačkoli nám počasí v době 
konání dobrodružství příliš nepřálo, všechny děti 
si dobrodružství v lese užily a odnesly si spous-
tu zážitků. Rozmístění úkolů podle věku a ná-
ročnosti se ukázalo jako dobrý krok, trasa moh-
la být velmi individuální. Malé děti mohly ujít jen 
pár metrů a splnit úkoly na začátku stezky, větší 
děti měly možnost splnit i těžší úkoly a ti nejstarší 
a nejodvážnější zvládly projít celou dvoukilome-
trovou cestu. Do úkolů se zapojila celá rodina, 
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paní učitelky – hledání sladkého pokladu. Děkujeme „dobrým 
duším“ za milý a nečekaný závěr stezky. 
Jsme nadšené, že si dobrodružnou stezku prošlo tolik dětí. 
Jejich fotografie se nevejdou do jediného vydání zpravodaje, 
takže je budeme vkládat postupně podle tříd. Začínáme dob-
rodruhy ze Žluté třídy.

Bc. Lucie Bejrová
učitelka z mateřské školky

děti s sebou na výpravu vzaly i kamarády z jiných 
škol a školek. Také turisté a cyklisté se mnohdy 
u úkolů zastavili a nejeden si zkusili splnit. Na děti 
čekal ve školce diplom a odměna za zvládnutí, 
avšak také kamarádi, starší i mladší sourozenci 
dětí a rodiče patří do týmu borců, kteří společně 
zvládli všechny úkoly.
Největší překvapení na nás čekalo u posledního 
úkolu. Objevil se tam další, desátý úkol pouze pro 
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kniHovnA je opět 
otevŘenA 
Knihovna je opět v provozu a těší se na VÁS, čtenáře. Po dlou-
hých měsících uzavření je vše ve starých kolejích. Do knihovny 
můžete zavítat v běžných otevíracích hodinách, nutné je ov-
šem dodržovat hygienická pravidla. 

Od 15. 6. do konce srpna je změna výpůjční doby knihovny: 

každé úterý bude otevřeno 11:30 – 17:00.

Připravili jsme pro vás spoustu knižních novinek. Ochutnávku 
máte i v tomto čísle Zpravodaje. 

Jsme rády, že se situace zlepšila a mohly jsme u nás opět 
přivítat děti ze základní školy. Nejvíce nás potěšilo pasování 
prvňáčků na čtenáře. Pro prvňáčky jsme připravily program 
plný her a úkolů. Děti nám na oplátku předvedly své čtenářské 
dovednosti. Přes všechny potíže s distanční výukou musíme 
konstatovat, že jsou všichni dobrými čtenáři. Děti si za své 
úsilí odnesly krásnou knížku pro prvňáčka a průkaz čtenáře 
naší knihovny s registrací na rok zdarma. Přejeme prvňáčkům 
mnoho pěkných chvil s knihami.
Z návštěv starších dětí máme také radost, pro ně je určen pro-
gram „Jak se orientovat v knihovně“ a seznámení s paní spiso-
vatelkou Klárou Smolíkovou a její tvorbou.  
Prázdniny se kvapem blíží a děti si u nás v knihovně mohou 
vybrat pěkné čtení na prázdniny. Nabídku titulů stále rozšiřuje-
me o novinky pro všechny věkové kategorie.
Dospělí čtenáři mohli v průběhu uzavření knihovny využít služ-
by bezkontaktní výpůjčky. 
Jsme rády, že jste tuto možnost hojně využívali. Kontakt 
s vámi, čtenáři, je pro nás důležitý. Jsme společenští tvorové 
a společnost a komunita je důležitá pro vaši i naši duševní 
pohodu. Proto tolik radosti z návratu k běžnému životu a jeho 
radostem i starostem. 
Pokud situace dovolí, máme na podzim plno plánů. Chystáme 
program pro děti i dospělé. Rády bychom opět pozvaly Lukáše 
Hejlíka a jeho program Listování. Dětem určitě chybí nedělní 
pohádky. Ty máme také zařazené v plánu akcí. 

knihovnice Iva a Lada

Akce pRo 
nejMlADŠí 
ČtenÁŘe v ČeRvnU 
poHÁDkovÉ cestY 
DoMŮ Z kniHovnY
Že neznáte audioknihu 
Vnučka čaroděje Mod-
romíra? Nevadí, u nás 
máte možnost objevit 
QR kód s nahraný-
mi kapitolami. Stačí 
si je stáhnout cestou 
domů, či v knihov-
ně nebo u knihovny 
a kdekoli si kapitolu 
přečíst. Zabere vám to 
max. 5 minut.

Jako bonus si můžeš 
zajít do knihovny pro 
razítko přečtené kapi-
toly, ale musíš se před-
stavit heslem „Čaroděj 
Modromír“, hrací kar-
tičku si odneseš s se-
bou. Po přečtení všech 
kapitol můžeš kartičku 
odevzdat i s obrázkem 
k pohádce. Uděláme 
si výstavu a budeme 
čarovat :).

kApitolY k poHÁDce MŮžete stAHovAt 
nA kniHovnickÝcH DveŘícH běHeM ČeRv-
nA.
Těšíme se na vydání této knihy, a proto přispívá-
me předobjednávkou na HITHITU. Samozřejmě, 
že můžeš i ty.
A pozor! V říjnu si s čarodějem Modromírem za-
hrajeme hru přímo v knihovně. Těšíme se na vaše 
ohlasy.

inFoRMAČní 
stŘeDisko 
V době letních prázdnin je k dispozici turistům 
i místním obyvatelům turistické Informační středis-
ko.
Nevíte, kam na výlet, co podniknout s dětmi nebo 
s rodinou o víkendu? Zastavte se u nás v Infor-
mačním středisku. Rádi vám poradíme, kam se vy-
pravit, kde se dobře najíst, nebo kde právě probíhá 
pěkný koncert či divadlo.  
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vezmete za ruku dceru, synka, manžela či milou, babičce po-
můžete do schodů, atd.

Blažena Hušková, lektor a tvůrce Questů

Takto krásně se paní Blažena Hušková vyjadřuje o kouzlu 
hledaček. My měli to štěstí, že jsme s ní mohli spolupracovat 
na tvorbě naší kněžmostské „SLUNEČNÍ HLEDAČKY“. Prove-
de vás po naší obci, ať jste místní, nebo vám přijela návštěva 
a chcete jí ukázat obec v níž žijete. Toto je skvělá příležitost, 
jak zábavnou formou provést po svém okolí děti i dospělé. 
V našem Infostředisku obdržíte plán cesty a hrací kartu s ver-
šovanými úkoly. Po splnění úkolů a zapsání tajenky na vás 
čeká poklad. Ten si s vyluštěnou tajenkou můžete vyzvednout 
u nás v Infostředisku.

Skvělý typ na letní aktivitu.

Motto: Naše motivace pečovat o přírodu, krajinu a obec, 
kde žijeme, má základ ve vztahu k místu, které je naším 
domovem, a k lidem, kteří zde žijí.

„SLUNEČNÍ HLEDAČKA“ je vám k dispozici, stačí se jen zasta-
vit v knihovně, nebo si mapu stáhnout z webu obce Kněžmost.
https://www.knezmost.cz/cs/informacni-stredisko-knezmost/
pripravili-jsme-pro-vas/slunecni-hledacka.html

Opět jsou v nabídce tURistickÉ novinY 2021 
a jízdní řády turistických autobusů.
Samozřejmě funguje i prodej vstupenek na akce 
přes portál e-vstupenka. Pozor!!! Letos je nutné si 
vstupenky na portálu e-vstupenka předem zare-
zervovat. Bez rezervace vám bohužel vstupenku 
nebudeme moci prodat.
Těšíme se na vás

provozní doba: červenec – srpen
po – pá    9 – 17
so            9 – 14

QUest – slUneČní 
HleDAČkA 
Hledačky jsou kouzelné, ať je tvoříte, nebo „jen“ 
procházíte. Propojují lidi a místa i lidi mezi sebou. 
Jdete a všímáte si: oči zaznamenávají to, co dosud 
jen míjely, s nosem do výšky se pohybujete jako 
zvěř na planinách, vnímáte každý závan větru, 
sluníčko v zádech, travnatou cestičku či městskou 
dlažbu pod nohama, neodoláte a dlaně smočíte 
v potoce nebo pohladíte sochu sv. Jana na mostě, 
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knižní novinkY 
Amy Harmon: vítr to ví 
Anne Galagherová vyrůstala v okouz-
lení z dědečkových příběhů. Nyní se 
vrací se zlomeným srdcem do rod-
ného Irska, aby rozprášila dědečkův 
popel. Jenže najednou je všechno ji-
nak a ona se probouzí… na stejném 
místě, ale JINDY. Irsko v roce 1921 je 
nebezpečné místo. V dozvucích vál-
ky se rodí poslední bitva za nezávis-
lost a lidské životy jsou zase jednou 
v ohrožení. Najde Anne cestu zpět? 
A hlavně: Jak se vyrovná se sku-
tečností, že konečně nalezla lásku, 
v kterou už ani nedoufala?

camilla läckberg: Zlatá klec 
Zlatá klec je román o odvážné ženě, 
která vzala osud do svých rukou poté, 
co byla využita a zrazena. Dramatický 
příběh zrady, vykoupení a pomsty.

linda castillo: labyrint tajností   
Na amišské farmě rodiny Gingericho-
vých dojde uprostřed noci k požáru, 
při němž shoří stará stodola. Jako by 
to nebylo dost zlé samo o sobě, zjistí 
zoufalí rodiče, že jejich nejstarší syn 
Daniel někam zmizel. A hasiči najdou 
v troskách stodoly lidské ostatky.
Případu se ujímá Kate Burkholdero-
vá, náčelnice policejního oddělení 
Painters Mill, do jehož jurisdikce far-
ma spadá. První zprávy nevěstí nic 
dobrého – požár s největší pravdě-
podobností založil někdo úmyslně. 
Pitva navíc prokáže, že ve stodole 
skutečně uhořel Daniel Gingerich. 
Kate se pouští do vyšetřování vraždy 
mladíka, na nějž všichni, kdo ho zna-
li, pějí jen samou chválu. Jenže není 
všechno zlato, co se třpytí, a náčelni-
ce z letmých náznaků mezi amišskou 
komunitou odkrývá jedno strašlivé ta-
jemství za druhým.

jana jůzlová: toulky pojizeřím 
Jizera je s délkou 165 km devátou 
nejdelší řekou v České republice. 
Její tok prochází rozmanitými oblast-
mi, z nich některé jsou turisticky dob-
ře známé (Jizerské hory, Český ráj), 
jiné méně navštěvované (Boleslav-
sko a Dolní Pojizeří), přesto však na-
bízejí pozoruhodné kulturní památky 
a přírodní krásy. V oblasti nechybí 
ani technické a průmyslové objek-

ty, ať již jde o památky textilního průmyslu, malé 
elektrárny na horním toku, či naši nejvýznamněj-
ší automobilku v Mladé Boleslavi. Kniha si klade 
za cíl představit turistické zajímavosti a pozoru-
hodné výletní trasy po celé délce toku Jizery.

jan Hocek: severní stezka – Českem od zápa-
du k východu 
První ucelená trasa pro 
pěší i pro cyklisty postu-
puje napříč celou zemí! 
Severní stezka vede se-
verními pohraničními ho-
rami mezi nejzápadněj-
ším a nejvýchodnějším 
bodem České republiky. 
Cestovatel Jan Hocek 
absolvoval celou trasu, 
uvědomil si, že 1 000 km 
není zas tak moc, a vnímal měnící se krajinu, ar-
chitekturu, nářečí, nabídku jídel nebo třeba i piv. 
Knihu můžete využít mnoha způsoby – jako ob-
razovou a informační publikaci z českých, mo-
ravských a slezských hor, jako průvodce pro 
absolvování celé trasy či její části nebo jako mo-
tivační a inspirativní dílo. Putování vlastními sila-
mi po krajině České republiky nabízí mimo jiné 
odpovědné a nízkonákladové cestování, ne vždy 
je totiž nutné létat za poznáním přes půl země-
koule, největší překvapení často zažijete doslova 
za humny.

Alena Mornštajnová: listopád 
Zeptali jste se někdy 
sami sebe, jaký by asi 
byl váš život, kdyby to 
v listopadu 1989 dopad-
lo všechno úplně jinak? 
Jaké by asi byly naše 
osudy, kdyby komunis-
mus neskončil a my by-
chom zůstali za železnou 
oponou, oddělující nás 
od světa i jeden od dru-
hého?

jiřina bohdalová & jiří janoušek: Můj život 
mezi slzami a smíchem
Jiřina Bohdalová v de-
vadesáti letech vypráví 
o svém životě. Poprvé 
knižně. Fotografie z osob-
ního archivu. Jak Jiřina 
Bohdalová bilancuje svůj 
život? Čeho si považu-
je ve své herecké dráze, 
kterou začala před 81 lety 
jako osmiletá? Co cítí, 
když se ohlédne za svým 
soukromým životem, kte-
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rý se snažila tak přísně střežit? Jak prožívala žalá-
řování otce za vlastizradu a v jakých podmínkách 
vychovávala dceru Simonu.

Martin nesměrák: každému jeho hřivnu 
Na hradě Landštejně je 
za záhadných okolností 
zavražděn hradní písař. 
Podezření padne na kup-
ce, který spolu se svým 
doprovodem v podhra-
dí přenocoval a hned 
za úsvitu spěšně odjel. 
Adalrik ze Sichelbachu, 
jeden z velitelů hradní 
posádky, se za kupcem 
vypraví, aby jej vyslechl. 
Sám kupec se však stane 
obětí přepadení a Adal-
rik, který se stane náhod-
ným svědkem, je těžce raněn. Vražedných útoků 
přibývá, navíc se množí přepady eskort s králový-
mi penězi. Souvisejí spolu všechny tyto neblahé 
události? 

jo nesbø: království 
Do zapadlé vsi v nor-
ských horách se z ciziny 
vrací zdejší rodák Carl 
Opgard a přiváží s sebou 
návrh na výstavbu lu-
xusního wellness hotelu. 
Jeho bratr Roy se těší, že 
v malém hospodářství, 
kde oba vyrůstali, bude 
konečně živěji. Jenže 
Carl s sebou přináší také 
velké problémy a jako 
vždy spoléhá na to, že starší sourozenec je za něj 
vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm bratr žádá, 
zvlášť když se začíná ukazovat, co všechno mu 
Carl zatajil?

julie caplin: Čajovna 
v tokiu 
Popadněte cestovní pas 
a vydejte se do země 
mrakodrapů, tradičních 
chrámů, čajových rituálů 
a rozkvetlých sakur. Užij-
te si romantiku s šálkem 
lahodného čaje a nechte 
se unášet příběhem, kte-
rý si vás získá od první 
stránky.

nA slovíČko 
Po delší odmlce zdravíme čtenáře rubriky na slovíčko. Tento-
krát se zastavíme v Nádražní ulici v domě č.p. 120. Pomyslně 
zaťukáme… Tento dům je tak trochu a snad i více známý v prů-
řezu několika generacemi.

Ti nejstarší si jistě ještě pamatují kovoMAt U HYbneRŮ, 
který byl v provozu ještě začátkem sedmdesátých let, ale 
o tom všem, a ještě o dalších zajímavostech si dnes budeme 
vyprávět s kněžmostským rodákem panem Arnoštem Hybne-
rem, bývalým předsedou Sokolu Kněžmost, kterého dopro-
vází jeho kamarád Jiří Jaroš a kameraman Jiří Šverma, který 
rozhovory s našimi hosty natáčí do kněžmostského archivu.

na slovíčko: „Vítejte u nás knihovně, kde se dnes tento pro-
stor stal takovým televizním studiem. Nebudeme spěchat 
v čase a začneme si povídat pěkně od začátku. Kořeny vaší 
rodiny zasadili vaši předci v rodném domě v Nádražní ulici 
č.p. 120.“

Arnošt Hybner: „Ano, tento dům byl mých rodičů a teď tady 
žije má rodina. Táta původní dům zvětšil, to je ta podoba, 
jak ho znáte dnes. Na pozemku jsme měli klempířskou díl-
nu, kde táta provozoval klempířinu a zároveň obchod KO-
VOMAT.“
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na slovíčko: „Moje maminka si u vás pořídila v roce 1967 ce-
lou výbavu do manželství, ráda na ty nákupy u vás obchodě 
vzpomíná. Prý tam byla dlouhá chodba plná zboží a vaše ma-
minka tam měla jen kousek místa na vydávání zboží. Bylo tam 
všechno (dnešní obchoďák :)“

Arnošt Hybner: „Ano, v obchodě pracovala i moje maminka, 
sortiment jsme dováželi z Liberce z Kovomatu. Postupně se 
nabídka zboží rozrůstala, dokonce jsme prodávali i stavebni-
ny, televize, nábytek, pamatuji si, že sklad jsme měli na Bu-
dách v hospodě. Tatínek byl zručný, v dílně vyráběl kanystry, 
tím se zabýval přes zimu a v létě pomáhal v obchodě, kde své 
výrobky také prodával.“

na slovíčko: „Tatínek pocházel z Kněžmosta a maminka také 
nebyla z daleka…?“

Arnošt Hybner: „Maminka pocházela z Nové Vsi, z domku, 
dnes vedle Penzionu Černá louže, byla rozená Janoušková 
a měla ještě čtyři bratry. Otec, ten byl ze 13 sourozenců.“ 

na slovíčko: „To by mohlo vysvětlovat shodu jmen, které se 
nacházejí v Kněžmostě…?“

Arnošt Hybner: „Ano, v Kněžmostě zůstal Franta, to byl koře-
nář, bydlel v domě, kde teď bydlí rodina Krejčova (naproti ha-
sičárně). Jindřich byl pekař a bydlel také v Nádražní ulici (dům 
Hybnerů – vedle Brzobohatých) a Ladik, to byl velký rybář, měl 
dům na Žantově, poslední stavení ke Chlumínu (za Hamáčko-
vými).“

na slovíčko: „Děkujeme za vysvětlení. Máte nějakou zarytou 
vzpomínku z dětství?“

Arnošt Hybner: „Jedna se mi vybavuje. Když jsem chodil tá-
tovi k Maixnerům pro pivo, táta mi říkal, dojdi koupit pivo, Cer-
ha má sice lepší, ale když bude starej Maixner stát u hospody, 
musíš ho koupit tam. Stál tam! Starej Maixner stál se zástěrou 
ve dveřích a volal na mě: Á už jdeš tátovi pro pivo.“ 

na slovíčko: „Vaši maminku si pamatuji moc dobře, jezdívala 
dlouho na kole.“

Arnošt Hybner: „Maminka se dožila 89 let. Nikdy 
nechtěla abych ji někam vozil autem, na kole doje-
la všude. Ve svých 85 letech mi po příjezdu z Mni-
chova Hradiště, povídá: Hochu, už jsem na tom 
blbě, Dobrovoďák jsem musela vytlačit.“

na slovíčko: „Vy jste si dlouho v Kněžmostě ne-
pobyl, že…?“

Arnošt Hybner: „Po základní škole jsem už ve tři-
nácti letech odešel na průmyslovku do Varnsdorfu. 
Měl jsem tam tenkrát i svého nejlepšího kamará-
da Jardu Čecha z Kněžmosta. V sedmnácti letech 
jsem odmaturoval, tenkrát se po maturitě dostá-
vali tzv. umístěnky na práci, nemohli jsme si vybí-
rat, kam chceme nastoupit do práce, jako tomu je 
dnes. S Jardou jsme si tenkrát zašli na pivo a já 
rozdělal dopis s umístěnkou, byl jsem překvapený, 
protože mě poslali do Plzně. Přesněji Leninovy zá-
vody Plzeň a odtud jsem rukoval na vojnu, dostal 
jsem se do Dukly Praha na Julisku. Chodil jsem 
do stráže na 24hodinové služby, mělo to i své vý-
hody, byl čas na to, poznat dobře Prahu.“ 

„A taky restauraci Nebozízek,“ jak dodává Jirka 
Jaroš (smích).

na slovíčko: „Nebozízek? proboha, co to zname-
ná…?“

Arnošt Hybner: „Traduje se, že tam chodil nějaký 
kníže, který neuměl vyslovovat ř, no a když si chtěl 
objednat řízek, tak říkal zízek, takže NEBOZÍZEK,“ 
(smích). 

na slovíčko: „Kdy jste tedy obrátil svého pomysl-
ného koně zpět do Kněžmosta?“

Arnošt Hybner: „Do Kněžmosta jsem se vrátil 
po vojně, zůstal jsem tady a pokračoval v rozšiřo-
vání rodiny.“

na slovíčko: „A to nás také velmi zajímá. Pojďme 
poodhalit kousek domácího štěstí…“

Arnošt Hybner: „S manželkou Vlastou jsme se 
brali v Novém Boru, ona pochází z Rokyty, vycho-
vali jsme dvě děti, syna Martina a dceru Moniku.“ 

na slovíčko: „Potatili se oba, že? Sport jim není 
cizí. Aby ne, mít tátu zarytého Sokola, to snad ani 
jinak nejde…:)“

Arnošt Hybner: „Martin se angažuje jako hospo-
dář ve výboru Sokola a jeho kluci, mí vnuci, také 
sportují. Jeden hraje fotbal a druhého více zajímá 
cyklistika. Dcera Monika žije v Itálii, ta se zaměřila 
na běh a takové ty zátěžové sporty, vnučka i vnuk 
hrají tenis.“
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na slovíčko: „Takže se dá říci, že dědovo srdíčko 
zaplesalo, aby ne, a určitě je to i naopak, mít v ro-
dině tátu i dědu, který se nemalou měrou zasa-
dil o vývoj Sokolské jednoty v Kněžmostě…, také 
mají být na koho pyšní.“

Arnošt Hybner: „Od svých 25let jsem střídavě 
zastával funkci předsedy Sokola. V té době jsem 
ale hodně jezdil služebně do zahraničí a často tam 
přebýval i několik měsíců, v Řecku až půl roku, 
takže jsme se tak nějak střídali. Předsedu dělal 
také Vašek Košek nebo Vašek Šorejs, Vladimír 
Stejskal, Mirek Brož, Vítek Pospíšil a ve výboru 
byla tehdy i Hana Vojtíšková, Věra Lejsková a Jiří 
Bartoň. Víte, ono dříve, co jsme si sami neudělali, 
to nebylo. Pamatuji si, jak se svépomocí stavěly 
první tenisové kurty, kdo mohl, pomáhal. Dnes už 
nevíte, že za novou školou bylo zimní kluziště, kde 
se hrál hokej. Bohužel se ho nepodařilo zachovat, 
ale pamatuji si, jak se dřevo na mantinely přiváže-
lo z Krkonoš, pak se v Liazu sušilo a v sokolovně 
natíralo.“
 
na slovíčko: „Určitě ještě hodně lidí vzpomíná, 
jak jako děti bruslily na „staďáku“. Já si také pa-
matuji, že jsme na bruslích jezdili pěkně z domova 
až na led“ bylo to krásné dětství. „Sokol měl vždy 
dost velkou základnu sportovců, že…?“

Arnošt Hybner: „Ano, v Kněžmostě bylo a je 
hodně sportovců, kteří to myslí vážně. Vždy tu 
fungoval fotbal, cvičení pro děti, pro ženy, dět-
ské sportovní dny, různé závody, hokej, ping 
pong, který se zase postupně oživoval, dnes 
fungují dobře. Vždy je to o těch nadšených li-
dech, kterých měl náš Sokol opravdu dost 
a díky nimž můžete stále aktivně sportovat 
pod hlavičkou Sokol Kněžmost. Samozřejmě, 
že i nezbytná finanční podpora obce pro nás 
byla vždy významnou pomocí, pro udržitelnost 
a rozvoj Sokola. Nejedná se jen o sportování, 
ale důležité je také udržovat areál, mít technic-
ké zázemí a zajistit po všech stránkách celkový 
chod. Jistě jste si všimli, jak se postupně zázemí 
Sokola rozšiřovalo a modernizovalo, to už by jen 
svépomocí nešlo. Přišel čas na novou generaci, 
ta se zhostila svého úkolu velmi dobře, podařilo 
se získat dotace a vystavět přístavbu sokolovny, 
obměnu si zasloužilo i fotbalové hřiště, velkým 
počinem bylo zavedení zavlažovacího zařízení 
a v neposlední řadě nové kurty a kabiny, které 
se v novém kabátě slavnostně otevřely v letoš-
ním roce.“

na slovíčko: „Každá generace má své zásluhy. 
Určitě můžete být pyšný na to, kam se Vám podaři-
lo Sokol Kněžmost dostat, snad je to ten pomyslný 
stupeň vítězů. Vaši kamarádi vzpomínají na obdo-
bí, kdy vás nazývali Zlatá ruka.“

Arnošt Hybner: „Sportů jsem se snažil dělat hodně, hrál jsem 
fotbal, tenis, ale největší nasazení jsem věnoval ping pongu. 
Je pravdou, že v době, kdy se ping pong začal hrát tady v So-
kole, tak jsem neměl soupeře, podařilo se mi vyhrávat všechny 
zápasy. Hodně jsem hrál právě s Jardou Čechem. Dokonce 
jsem si pingpongový stůl pořídil i domů. Jednou jsem si jen 
tak, u dcery v Itálii, zahrál pro radost a někdo tam prohlásil: 
Ten to asi už někdy hrál.“

na slovíčko: „Aby ne, to nevěděli, s kým mají tu čest. Holt 
Kněžmost, „dobrej“ oddíl. V závěru našeho rozhovoru musím 
podotknout, že se nám sem opravdu více nevešlo. O tom, jak 
je sokolský život bohatý, by se dala sepsat kniha, to je možná 
výzva pro členy nejen vaší rodiny.  Za nás čtenáře bych Vám 
chtěla moc poděkovat za krásnou hodinku, kdy jsme si mohli 
povídat o takových obyčejných radostech, ze kterých vznika-
jí velké činy.  Vždyť nápis Sokol Kněžmost dnes nosí každý 
kněžmostský sportovec a jak jste řekl, je to radost se na ty 
sportovce dívat a fandit jim.“ 
„Přeji Vám, ať má vaše základna co nejvíce srdnatých sportov-
ců, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a nejen ruku, ale hlavně 
srdce, jako vy. Sportu zdar! Děkujeme za rozhovor, přejeme 
Vám pevné zdraví a hodně radosti kolem sebe.“

za KVCK Ivana Cenefelsová, Lada Charvátová
dále Jiří Jaroš a Jiří Šverma (kamera)

Obr. J. Verner, P. Hrůša, L. Pleticha, J. Sedláček
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soUČinnost s obcí 
kněžMost 
I když pomalu, opakovaně a vždy na jednání Zastupitelstva 
obce Kněžmost děkuji za práci pracovní čety, využiji i tuto 
možnost a rád bych touto cestou chtěl poděkovat za OV Su-
hrovice nejen panu Liborovi Novému, ale i celé pracovní četě. 
Určitě se najde někdo, kdo se mnou nemusí souhlasit, což mu 
jeho názor neberu, ale z mého pohledu jako předsedy OV, je 
spolupráce výborná a vždy je provedena dle dohody v dohod-
nutém čase.

Díky této spolupráci se za poslední dobu provedlo několik 
menších oprav na obecních komunikacích, řešilo se místo 
pálení čarodějnic v Suhrovicích, provedla se likvidace nedo-
statků z dob minulých, které zrovna moc nepřispívaly ke kráse 
našich místních částí.
V neposlední řadě funguje již třetím rokem zápůjčka traktůrku 
v období květen-říjen na sekání obecních ploch v Suhrovicích 
za hospodou i směrem k rybníkům. Samotné sekání je už v re-
žii nás ze Suhrovic. Je velmi příjemné se podívat zpětně, když 
je vše posekáno, třeba i se zapadajícím sluncem a pokochat 
se.
Zkrátka, tato spolupráce mě velmi těší a určitě i přispívá sa-
motné obci Kněžmost, jako vizitka pro návštěvníky, kteří buď 
projíždějí na kole nebo jen projdou, že obci není lhostejné pro-
středí, které je v její působnosti.

ZlepŠUjeMe svoje 
okolí, kDe bYDlíMe 
Již třetím rokem se OV Suhrovice, Drhleny, Čížovka snaží 
o zlepšování okolí, nebo obnovu již starých, poškozených věcí 
v našich místních částech. Samozřejmě je jasné, že nejde 
všechno najednou, a tak se v předchozích letech provedly po-
stupně změny na Čížovkách u lesíku, v Suhrovicích na návsi 
a v letošním roce přišly na řadu Drhleny.

Je pravdou, že Drhleny jsou malá vesnička, ale 
najdou se místa, která už potřebovala změnu, 
třeba autobusová zastávka. Změna proběhla 
ve dvou fázích, kdy v první fázi se vyměnily la-
vičky, respektive se zredukoval jejich počet ze 
dvou starých na jednu novou a druhá fáze byla 
travnatá plocha, která se obtížně udržovala. Ta 
byla nahrazena jiným povrchem, zasazením túje 
a menších keříků. Vše bylo doplněno o novou ná-
stěnku. Všechny práce se prováděli za přispění 
místních obyvatel během víkendu, kteří si i sami 
vymysleli, jak by to mělo vypadat. Jediné, co zbý-
vá, je vytvořit plochu pro kontejnery, u které již 
bude potřeba pomoc obce. Tím bude celá promě-
na dokončena.
Samozřejmě bychom rádi pokračovali dále, a to 
ve všech místních částech se změnami většího 
rázu, Suhrovice – náves, Drhleny – obecní ko-
munikace v kempu Drhleny, Čížovka – autobuso-
vá zastávka. Uvidíme, zda bude příznivá situace 
na uskutečnění plánovaných projektů, přesto vě-
řím, že se naše představy promění v realitu. Jsem 
rád, že i v této době, kdy často slyším názor, že 
vše zajistí nebo provede příslušná obec svými za-
městnanci, se najdou ochotní lidé, kteří si ve svém 
volnu udělají chvilku, sejdou se a udělají takovéto 
menší akce. Vždy říkám, že to nedělají pro někoho 
cizího, ale hlavně pro sebe a své okolí, kde bydlí, 
aby se cítili dobře.
Moc jim za to děkuji.

Ladislav Bartoň
předseda OV Suhrovice
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tj sokol kněžMost 
Jak už bylo popsáno v minulém Zpravodaji, TJ So-
kol Kněžmost v roce 2020 dokončila rekonstrukci 
kabin a výstavbu nových sportovišť. Sportoviště 
jsou nyní již plně otevřena a využívat je mohou jak 
členové jednoty, tak i širší veřejnost.
tj sokol kněžmost nyní provozuje tato spor-
toviště:
Sportovní hala (tenis, fotbal, volejbal, nohejbal, 
florbal)
Sokolovna (stolní tenis, volejbal, tanec, cvičení)
Tenisové antukové kurty (tenis)
Víceúčelové hřiště s umělou trávou (fotbal, tenis)
Polyuretanové hřiště (volejbal, nohejbal, tenisová 
zeď)
Fotbalové travnaté hřiště (fotbal)
Všechna sportoviště jsou detailně popsána na no-
vých webových stránkách TJ Sokol Kněžmost: htt-
ps://sokolknezmost.cz/
Na těchto stránkách naleznete i informace o mož-
nostech rezervace sportovišť, jejich provozní řád 
i ceník. K rezervaci je nejlépe využít rezervační 
internetový systém, který je součástí webových 
stránek, přímá adresa je: https://sokolknezmost.
cz/sportoviste/rezervace-sportovist/
Spoustu informací je také možné získat na násle-
dující akci:

Den otevŘenÝcH DveŘí 
tj sokol kněžMost

ve středu 30. 6. 2021 od 14 hodin
sportovní areál tj sokol kněžmost

TJ Sokol Kněžmost zve všechny zájemce o sport 
na den otevřených dveří, který se uskuteční 
30.6.2021. Budete si moci prohlédnout nová 

sportoviště, nové zázemí fotbalových a teniso-
vých kabin, a hlavně získat informace o možnos-
tech sportování v Kněžmostě. Součástí dne ote-
vřených dveří bude dětský den, fotbalová utkání 

přípravek fotbalového oddílu. Více aktuálních 
informací naleznete webových stránkách TJ.

za TJ Sokol Kněžmost
Ing. Martin Hybner

o ZvonecH A ŘíZení 
sHoRA 
V polovině července 2020 zahájil náš spolek sbírku na kněž-
mostské zvony a věžní hodiny. Pár dní po vydání letošního 
letního Zpravodaje obce Kněžmost to bude přesně rok, takže 
můžeme směle hovořit o výročí naší sbírky.

Ten čas přinesl v realizaci našeho projektu spoustu nových 
nápadů, posunů k lepšímu, ale také příklon k dražší, a doufej-
me i lepší variantě celého projektu navrácení zvonů a hodin 
do našeho kostela. Rádi bychom vás, kteří se o navrácení zvo-
nů zajímáte, ale i vás, kteří na tenhle článek náhodně narazíte 
a osud zvonů a vlastně celého našeho kostela vám není lho-
stejný, touhle cestou informovali o průběhu projektu.

Náš článek má poněkud neobvyklý název „o zvonech a řízení 
shora“. Každému z vás se jistě někdy stalo něco, o čem jste 
si řekli, že to nemůže být náhoda. Nám se během uplynulého 
roku stalo takových věcí několik, a ani jednu z nich nemůžeme 
v žádném případě považovat za náhodu. Jestli existuje něco 
mezi nebem a zemí, můžeme to z vlastní zkušenosti potvrdit. 
A hned několikrát.

Od začátku roku 2020 jsme počítali s tím, že na úspěšný pro-
jekt „Kněžmostský betlém a Boží hrob“ navážeme zavedením 
vodovodní a kanalizační přípojky do našeho kostela a vybudo-
váním bezbariérového WC v prostorách bývalého Božího hro-
bu. Měli jsme hotovou a zaplacenou projektovou dokumentaci, 
a nic nám nebránilo v cestě projekt zahájit. Ale pak přišla jedna 
z těch takzvaných náhod. V květnu 2020 přijel na faru do Mni-
chova Hradiště zvonař, který kontroloval zvony kostela v Březi-
ně. Odtamtud je to do Kněžmosta jen kousek, proto pan farář 
Pavel Cyril Mach požádal zvonaře také o prohlídku zvonové 
stolice v našem kostele. Zevrubnou prohlídkou zvonař zjistil, že 
zvony by se mohly instalovat. To rozhodlo o odsunutí našeho 
původního projektu, také proto, že rekonstrukce měla pokračo-
vat opravou kostelní věže a bylo by příhodné dokončit opravu 
se vším všudy. Podle reakce dárců to byl zřejmě dobrý nápad.

O jménech zvonů jsme vás už informovali. Největší ze zvonů 
bude věnovaný patronovi našeho kostela, svatému Františkovi 
z Assisi, bude se tedy jmenovat svAtÝ FRAntiŠek. svAtÁ 
AnnA, matka Panny Marie, babička Ježíše Krista, patronka 
matek a manželství, šťastného porodu, ale také patronka hor-
níků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, ale hlavně podle star-
ší generace patronka našeho kraje, která nás ochraňuje, to 
byla naše volba jména druhého zvonu. Tohle všechno platilo 
v době, kdy šlo o výrobu dvou nových zvonů a opravu a úpra-
vu umíráčku, který měl poskytnout pan farář z depozitáře mni-
chovohradišťské fary.

A přišla další takzvaná náhoda. Pan farář navrhl oslovit ještě 
jednu firmu, abychom při posuzování návrhu projektu a jeho roz-
počtu měli srovnání. Oslovili jsme tedy rodinnou firmu Zvonař-
ství Josef Tkadlec z Halenkova. Pan Tkadlec se přijel podívat 
na zvonové patro našeho kostela a po velmi pečlivé prohlídce 
zvonové stolice a jejím komplexním nákresu zjistil, že před za-
věšením zvonů bude nutné provést drobné, ale důležité opravy. 
To pro nás byla velice nemilá a velice překvapivá, na druhou 
stranu nezbytná informace. Dodáme ještě, že oprava zvonové 
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stolice by v rámci rekonstrukce kostela měla přijít na řadu příš-
tí rok. Přes to všechno byla návštěva pana Tkadlece v něčem 
velmi plodná. Říkali jsme si s panem farářem, že pokud to pů-
jde, bylo by dobré zachovat váhu zvonů takovou, jakou původně 
měly. To nám pan zvonař nedoporučil, ale navrhl jinou variantu, 
a sice tři nové zvony, které by byly laděné tak, aby mohly zvonit 
všechny najednou, aby spolu souzněly; nejmenší by se zároveň 
používal samostatně jako umíráček. Myšlenka, že by nad Kněž-
mostem vyzváněla trojice zvonů, nás velice nadchla. Bude to 
o něco dražší varianta, ale jistě bude stát za to. 
A objevila se další takzvaná náhoda. Od roku 2003 žila v Kněž-
mostě v domě s pečovatelskou službou paní Ludmila Řehulko-
vá, která náš spolek od doby jeho vzniku velice podporovala, 
podílela se na všech našich projektech, ať už to byly obě etapy 
elektrifikace, rekonstrukce sakristie a v neposlední řadě nové 
expozice betléma a Božího hrobu. Když se paní Řehulková 
dozvěděla o našem novém projektu o návratu zvonů a věž-
ních hodin, byla jím nadšená a poprvé se zmínila o záměru, 
že chce Farnosti Kněžmost věnovat část svého dědictví. Při 
našem posledním rozhovoru na Štědrý den 2020 nezapomně-
la zdůraznit, abychom finanční částku dali na zvony a zazvo-
nili jí. Paní Ludmila Řehulková 15. ledna 2021 zemřela. Její 
finanční odkaz farnosti je tak veliký, že pokryje pořízení třetího 
zvonu. Z pochopitelných důvodů jsme se rozhodli pojmenovat 
poslední zvon svAtÁ lUDMilA a opět se objevila takzvaná 
náhoda. To už bylo přece jen moc náhod najednou, takže jsme 
tomu začali říkat řízení shora. Svatá Ludmila byla manželkou 
prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje 
I., matkou knížete Vratislava I., babičkou sv. Václava a chro-
nologicky první českou svatou. V letošním roce si připomí-
náme 1100 let od její smrti. Zvonem svatá Ludmila tak osla-
víme nejen výročí téhle světice, ale symbolicky poděkujeme 
i paní Ludmile Řehulkové, která Kněžmost od dětství milovala 
a měla v oblibě i jeho kostel.
Letošní Noc kostelů nás opět přiměla zalistovat ve farní kro-
nice kněžmostského kostela a další řízení shora se vyklubalo 
z výročí, která nás čekají. Na jaře roku 1942 zrekvírovala ně-
mecká armáda poslední, největší zvon z věže kostela. Když 
všechno dobře půjde, příští rok by se zvony mohly do věže 
kostela vrátit právě po osmdesáti letech. Tolik o zvonech z na-
šeho projektu. Ten ovšem zahrnuje ještě věžní hodiny.
V letošním roce získá náš kostel z dotačního programu zá-
chrany architektonického dědictví ministerstva kultury 
1 100 000 Kč. Opravy plánované na rok 2021 obsáhnou opra-
vu vnitřních prostor věže kostela včetně omítek, výrobu a in-
stalaci zvonových žaluzií, instalaci ochranných prvků proti 
holubům a opravu pískovcového podstavce v průčelí kostela. 
Výroba a instalace ciferníků a ručiček věžních hodin bude také 
součástí dotace. Samotné hodinové stroje spolu s hlavními 
hodinami budeme financovat ze sbírky projektu. Byli bychom 
rádi, kdyby se hodiny v závěru roku při nějaké slavnostní příle-
žitosti, například na první adventní neděli, rozběhly.
Další, pro nás a naše příznivce trochu smutnou, ale zároveň 
radostnou a očekávanou zprávou, jsou plánované opravy 
vnitřních prostor kostela, které letos začnou stropem a částí 
omítek. Kostel bude tedy po našem Koncertu pro pamětníky 
a několika po něm plánovaných kulturních akcích na dva roky 
uzavřený. V roce 2023, po 180 letech od vysvěcení, opět ří-

zení shora, bude kostel nově vysvěcený a začne 
znovu sloužit jako duchovní a kulturní multifunkční 
svatostánek.
Tolik o našem projektu, kterému je právě jeden 
rok, a o plánovaných pracích z dotačního pro-
gramu. Dodejme jen, že na kontě projektu máme 
v této chvíli 532 500 Kč. Nový rozpočet, který 
jsme nedávno obdrželi, je na tři zvony o hmotnos-
tech 225, 160 a 110 kg a o tónech c2, dis2 a f2. 
Zvonař pan Tkadlec spočítal náklady na částku 
777 330 Kč včetně DPH. Částka zahrnuje výrobu 
a kompletaci tří zvonů včetně elektrických pohonů, 
dopravy a elektromateriálu. Nás ovšem zajímala 
částka za odlití a výzdobu zvonů bez technické-
ho vybavení, která je v nabídce ve výši 452 423 Kč 
včetně DPH. Tuhle sumu už máme na účtu a po-
žádali jsme tedy pana zvonaře, aby zvony začal 
vyrábět. Když se všechno podaří, rádi bychom 
je o letošním adventu vystavili, aby se obyvatelé 
Kněžmosta a okolí mohli na nové zvony podívat, 
než se zavěsí do věže kostela.
Vás, kteří chcete mít své jméno odlité na zvonu 
a ještě váháte s finančním darem 50 000 Kč, by-
chom chtěli upozornit, abyste všechno dobře roz-
vážili a rozhodnutí neodkládali, protože do zahá-
jení výroby zvonů, které se rychle blíží, musíme 
všechny informace o dárcích poskytnout panu 
zvonaři, aby je umístil do výzdoby a upravil tak for-
mu pro odlití.
Ještě tedy číslo účtu, na který můžete finanční ob-
nos zaslat: 2401547380/2010.
Děkujeme vám všem, kteří náš projekt podporu-
jete.

za Spolek přátel kultury Kněžmost, 
Zdeněk Zdobinský, David Vejražka 

a Luděk Haken
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tŘíDění oDpADŮ 
v Roce 2020
Vážení občané, dovolte nám, abychom vás sezná-
mili s dosaženými výsledky naší obce v systému 
EKO-KOM za rok 2020.
Objem finančních prostředků, které naše obec vy-
fakturovala a obdržela od Autorizované obalové 
společnosti EKO-KOM, a.s.:

vytříděné odpady: 189,028 tun

Částka: 407 411,00 kč

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, 
kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného 
sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. 
GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok 
více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného 
globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití 
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekviva-
lentu.

00238023

183,216

 4 371 134

tun

MJ
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Upozornění na odstávky elektřiny  
už jen elektronicky.

Registrujte se a informace o plánovaných odstávkách 
budete dostávat e-mailem a SMS.

✓ Pohodlně
✓ Zdarma
✓ Včas

www.cezdistribuce.cz/sluzba

Váš provozovatel elektrické sítě

NECHTE SE INFORMOVAT 
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY 
E-MAILEM NEBO SMS

Je to snadné. 

Krok 1

Zaregistrujte se na webové stránce:  
www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 2

Vyplňte: 

  EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování 
za elektřinu)

 Datum narození zákazníka / IČO 

 E-mail pro potvrzení nastavení služby

Krok 3

Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS. 
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale 
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.

A máte HOTOVO!

O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni  
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě
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