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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané, 
prázdniny jsou nenávratně za námi a nový školní rok je už v pl-
ném tempu.
Určitě si všichni přejeme, aby se už neopakovala nepříjemná 
opatření z minulého období. Je třeba si uvědomit, že nejen 
myšlením, ale i chováním bychom měli jít této vizi naproti. 
Počasí nám letos celkem přálo a letní radovánky jsme v na-
šich končinách mohli využívat plnými doušky. I náš bazén, 
který před sezonou prodělal rekonstrukci filtračního zařízení, 
byl často v obležení. Chtěl bych proto touto cestou poděkovat 
plavčíkům, kteří se o vše velmi dobře starají a vytvářejí tak 
příjemné prostředí pro všechny návštěvníky této naší vyhle-
dávané oázy.

A o vodě se zmíním i při informaci o rekonstrukci vodní nádrže 
v Násedlnici. Přestože zde chybí vysadit ještě několik stromků 
a vodních rostlin, můžeme už dnes říci, že se jedná o podaře-
nou akci. Věřím, že i pod dozorem sympatického vodníka, kte-
rý na vše majestátně dohlíží, bude celé dílo letos dokončeno.  
Závěrem mi dovolte uvést ještě několik faktů, které jsou mo-
mentálně ve fázi řešení. Nemyslím tím ani tak blížící se volby, 
ale jedná se o oblasti, které se dotknou každého z nás.  V ná-
vaznosti na nový odpadový zákon nás nyní čeká přijetí vy-
hlášky k obecnímu systému odpadového hospodářství. Snad 
se brzy najde v celé společnosti dlouhodobé a systémově re-
alizovatelné řešení. S likvidací odpadků se totiž potýká celý 
civilizovaný svět.

V rámci osobní dopravy společného integrované-
ho systému Prahy a Středočeského kraje se nyní 
připravují změny na Mladoboleslavsku. Jaký vliv 
budou mít úpravy autobusových linek na naše 
cestování a rozpočet obce se dozvíme pravděpo-
dobně v říjnu. 
Vážení spoluobčané, 
ať nás optimizmus, dobrá nálada a životní elán 
provázejí na každém kroku.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

volbY 
Do poslAneckÉ 
sněMovnY 
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2. Místem konání voleb:

volební okRsek č. 1
budova Knihovny a Informačního centra, Na Ryn-
ku čp. 218, Kněžmost
pro voliče bydlící v - Býčina, Drhleny, Kněžmost, 
Suhrovice, Srbsko a Žantov

volební okRsek č. 2
budova Hasičské zbrojnice, Solec čp. 1
pro voliče bydlící v - Čížovka, Malobratřice, Solec 
a Soleček

volební okRsek č. 3
budova obce, Lítkovice čp. 29
pro voliče bydlící v - Chlumín a Lítkovice

volební okRsek č. 4
budova Hasičská zbrojnice, Koprník bez čp.
pro voliče bydlící v - Koprník, Násedlnice a Úhel-
nice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svou totožnost a státní občanství České re-
publiky (platným občanským průkazem, cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková vo-
lební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak 
označené hlasovací lístky jiné.

Pro lepší orientaci v nadcházejících volbách mů-
žete využít webové stránky https://volbiste.cz. 
„Volbiště“ představuje moderní koncept virtuální-
ho volebního klání bez upřednostňování jakékoli 
politické síly v České republice. Jedná se o uni-
kátní platformu poskytující bezprecedentně roz-
sáhlý a detailní soubor informací, které se týkají 
široké škály společenských a politických témat. 
Volbiště je inspirováno modelem volebních kalku-
laček, posouvá však srovnání politických subjek-
tů na vyšší úroveň. Prostřednictvím jednotlivých 
tematických okruhů jsou na volbišti prezentovány 
názory, stanoviska a řešení politických stran pů-

sobících v českém politickém prostředí. Zároveň se volbiště 
stává místem, jež přináší ucelený přehled nezbytných, dopl-
ňujících a vysvětlujících informací, které voličům napomáhají 
k poznání jejich volebních preferencí a výslednému volebnímu 
rozhodnutí.

sÁZení novÝcH 
stRoMkŮ nA poZeMkU 
ve vlAstnictví obce 
kněžMost
Vysazení stromu je velmi záslužné a jsme moc rádi, že obyva-
telům není jejich životní prostor lhostejný, ale je nutné postu-
povat uvážlivě a zodpovědně, neboť výsadbám je třeba zajistit 
vhodné podmínky. Před vysazením dřeviny je nutné mít sou-
hlas vlastníka pozemku. Pokud vysadíte strom bez souhla-
su vlastníka pozemku, jedná se o zásah do cizích práv, který 
je v rozporu s občanským právem. Podle současné právní 
úpravy občanského zákoníku je součástí pozemku rostlinstvo 
na něm vzešlé, tudíž se strom stává nedílnou součástí pozem-
ku a v případě pozemku ve vlastnictví obce Kněžmost se stává 
obec vlastníkem stromu a může kdykoliv s dřevinou naložit dle 
svého uvážení.
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Pokud máte zájem vysadit dřeviny na obecním pozemku, je 
třeba nás předem navštívit, kde s vámi bude váš návrh projed-
nán. Je třeba zvážit plánované budoucí využití pozemku, umís-
tění dotčeného místa poblíž obytných domů. Při výsadbách je 
nutno si také ověřit vedení inženýrských sítí. Problém může 
být budoucí prorůstání kořenů stromů do ochranného pásma. 
Výsadba by neměla negativně ovlivnit obyvatele přilehlých 
obytných domů či jiných nemovitostí. Podmínkou úspěšnos-
ti výsadby je vhodná volba druhu, dále i faktor zavlažování. 
Nové výsadby je třeba pravidelně po určitou dobu po jejich 
vysázení zalévat.
Dále je třeba mít na paměti, že nevysazujeme malý stro-
mek, ale vzrostlý strom. Každá dřevina vyroste a její ne-
vhodné umístění poblíž bytových domů může do budoucna 
znamenat problém. Ochrana stromu bude podléhat zákonu 
o ochraně přírody a krajiny a jeho odstranění lze realizovat 
pouze z důvodů určených platnou legislativou. 
žádáme občany - přijďte se domluvit!

inFoRMAce pRo 
poplAtníkY DAně 
Z neMovitÝcH věcí
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se 
uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani 
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022. Ustanovení 
§ 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění 
účinném od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období 
lze v plné šíři uplatnit na zdaňovací období roku 2022:
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, 
v jakém se na nich nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolni-

ce, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evido-
ván v evidenci ekologicky významných prvků podle záko-
na upravujícího zemědělství, nebo

3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo 
strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavě-
né území obce, které nejsou užívány k podnikání.

V případě pozemků ochranného pásma vodního 
zdroje I. stupně nedochází k žádným změnám. Po-
platníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zá-
kona povinnost podat daňové přiznání k dani z ne-
movitých věcí.
Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvo-
bození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona 
o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je 
zápis krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, 
travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad) [kte-
rý nejprve musí vymezit Agentura ochrany příro-
dy a krajiny] do evidence ekologicky významných 
prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se 
na pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je 
daň stanovována.
Změny v evidenci ekologicky významných prvků 
v evidenci LPIS provádí Státní zemědělský in-
tervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace 
k podání podnětu lze nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_
vyznamnych_prvku
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se 
na nich nachází příkop, mokřad, močál, bažina, 
skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky 
ostatních ploch mimo zastavěné území obce, kte-
ré nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše 
uvedeného prvku osvobozen podle výše uvedené-
ho osvobození, musí být evidovaný v katastru ne-
movitostí s druhem pozemku ostatní plocha a zá-
roveň se musí nacházet mimo zastavěné území 
obce a nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li 
výše uvedený prvek celou výměru parcely, osvo-
bození se přizná pouze ve výměře výše uvedené-
ho prvku.

inFoRMAce 
ve FotoGAleRii
Probíhající výstavba Rekonstrukce místních ko-
munikací, ulice Západní a Lomená.



RADnice

5



školA

6 ZpRAvoDAj obce kněžMost / 3 / 2021

Pokud nám to situace dovolí, od 1. 10. 2021 za-
čneme opět nabízet našim žákům zájmové 
kroužky. Jak to bude s aktivitami, při kterých do-
chází ke koncentraci vyššího počtu lidí a které ne-
jsou pro naplnění školního vzdělávacího programu 
nezbytné (vánoční jarmark, vánoční vystoupení, 
lyžařský výcvikový kurz atd., vás budu průběžně 
informovat. Plavecký výcvik proběhne v závislosti 
na platném epidemiologickém doporučení v rámci 
jednoho ročníku, stejně tak budou probíhat i adap-
tační pobyty. 
V mateřské škole, která je naší součástí, budeme 
v září pokračovat ve stejném režimu jako na jaře. 
Každá třída tedy bude mít samostatný provoz, sa-
mostatné akce. Pokud se situace výrazně nezhor-
ší nebo nepřijdou nová nařízení či doporučení, po-
čítejte, prosím, s tím, že od října už bychom začali 
třídy v ranních a odpoledních hodinách spojovat. 
Zda bude možnost spojovat třídy i na akce MŠ, 
upřesním na konci září podle aktuální situace.
Děkuji vám za vaši spolupráci i podporu naší prá-
ce, vážím si, myslím, že mohu napsat výborné, 
komunikace, která se nám podařila mezi vedením 
školy a rodiči nastavit.
A na závěr dovolte, abych poděkovala všem pra-
covníkům naší školy za jejich maximální nasazení 
při práci jak v mateřské, tak základní škole.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

nAši noví 
pRvŇÁČci

Akce 
ZÁklADní školY 

ÚvoDeM
Vážení rodiče, kolegové, milí žáci a žákyně a všichni příznivci 
a partneři naší školy,
i přes opětovnou povinnost testovat všechny žáky naší ško-
ly a povinnost mít zakryté dýchací cesty ve společných pro-
storách a i přes to, že jsme nemohli školní rok zahájit spo-
lečně v naší aule, snažili jsme se, aby začátek školního roku 
2021/2022 proběhl v příjemné atmosféře. I v letošním školním 
roce se pokusíme dodržet maximum doporučení, které v na-
šich podmínkách zvládneme. Budeme se snažit větrat, omezo-
vat vzájemný kontakt dětí z různých tříd, připomínat dětem zá-
klady hygienických pravidel. Na druhou stranu ale nechceme 
a ani nemůžeme vytvořit sterilní prostředí, nedokážeme např. 
zajistit stravování žáků po jednotlivých třídách ani vytvořit od-
dělení školních družin, kde by se nepotkávali žáci z různých 
tříd a ročníků. Snažíme se nastavit pravidla výuky tak, aby byl 
návrat do školy pro žáky co nejméně stresující. Proto i letos 
budeme v prvních dvou týdnech nejprve mapovat vědomosti 
žáků z doby distanční výuky. A opět bude nutná maximální 
spolupráce ze strany samotných žáků i vás, rodičů, bude za-
potřebí dohlédnout na domácí přípravu. 
Výuka se rozběhne prezenčním způsobem (za přítomnosti žáků 
ve škole), jsme ale připraveni v případě nutnosti přejít na výuku 
kombinovanou nebo čistě distanční (výuku na dálku). V letoš-
ním roce už bude případná distanční výuka probíhat jen pro-
střednictvím aplikací Classroom a Meet. Jak vyplynulo z vašich 
odpovědí na můj dotazník, toto byla jedna z věcí, která vám 
v minulém školním roce při distanční výuce chyběla. Veškeré 
informace ohledně organizace školního roku budete dostávat 
prostřednictvím svých třídních učitelů do emailů. Školní e-mai-
ly budou vytvořeny pro všechny žáky naší školy (s výjimkou 
prvních tříd). Budeme se snažit, aby se s nimi všichni naučili 
samostatně pracovat v co nejkratším čase. Využívání jak emai-
lů, tak aplikací Classroom a Meet se budeme snažit zařazovat, 
především ve vyšších ročnících, i v průběhu prezenční výuky.
Žádný návštěvník školy se nebude moci, až do odvolání, 
po budově pohybovat bez respirátoru nebo jiné adekvátní 
ochrany dýchacích cest. Prosím vás, abyste toto respektovali 
a zároveň si všechny případné návštěvy domlouvali s vyuču-
jícími předem. 
Především ale velmi prosím rodiče, aby neposílali do základ-
ní anebo mateřské školy děti, které vykazují jakékoliv známky 
respiračních onemocnění, nebo vykazují jiné známky onemoc-
nění. 
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Ve středu 1. 9. 2021 začal nový školní rok a před 
základní školu přišlo 39 prvňáčků se svými rodiči 
a prarodiči. Všechny zde přivítaly paní učitelky Mi-
chaela Volfová a Anna Urbanová. Ty si své žáčky 
a jejich doprovod odvedly do tříd. V nich proběhlo 
slavnostní přivítání, představení se a pasování dětí 
na školáky – prvňáčky. Přejeme dětem, aby se jim 
ve škole líbilo, aby se učily s radostí, aby pro ně 
byla naše škola příjemným místem, kde se dozvída-
jí nové a zajímavé věci a kde mají plno kamarádů. 

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

DivADelní 
pŘeDstAvení pRo 
Děti
Po roční přestávce budou děti z druhých a třetích 
tříd ZŠ Kněžmost opět navštěvovat představení 
v rámci předplatného pro nejmenší diváky v Měst-
ském divadle v Mladé Boleslavi. Letos děti čekají 
4 inscenace. Již 15. září pojedou na první z nich, 
na pohádku Kocour Modroočko, kterou zahraje di-
vadlo Krapet z Prahy. Kocoura Modroočka v něm 
při poznávání světa doprovodí Bělovous Zrzunda 
a kočka Zelenoočka. Během roku se pak děti mo-
hou ještě těšit na představení Pohádka do dlaně, 
Krkonošské pohádky a Čertův švagr. Návštěva di-
vadla je pro malé diváky vždy velkou událostí. Těší 
mě, že se znovu po roce do mladoboleslavského 
divadla podíváme.

Mgr. Tereza Černá
třídní učitelka II. A

jAZYkovÁ AniMAce 
Aneb něMČinA 
HRAvě
V pátek 18. června 2021 proběhla v VI. třídě jazy-
ková animace a to pod vedením paní Markéty Ra-
zákové. Žáci se seznámili hravou formou s němči-

nou, která je v novém školním roce čeká jako povinný druhý 
cizí jazyk. Dozvěděli se základní informace o německy mlu-
vících zemích, naučili se 4 základní barvy a počítat německy 
do tří. Vyzkoušeli si i první konverzaci. V průběhu celé lekce 
panovala velice příjemná atmosféra a žáci si to moc užili. 

Jazykové animace pořádá Koordinační centrum česko-ně-
meckých výměn mládeže Tandem a to jako projekt, který vel-
mi úspěšně běží již několik let. Projekt „Němčina nekouše“ je 
financován Česko-německým fondem budoucnosti a němec-
kým velvyslanectvím v Praze. Více o jazykové animaci: jazy-
kova-animace.info
Paní Razákové děkuji za pestrý program a budeme se těšit 
na setkání v příštím školním roce.

Mgr. Květa Havlíková

Akce 
MAteŘskÉ školY 

vítÁMe vÁs v MAteŘskÉ 
škole
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Ve středu 1. 9. jsme v naší mateřské škole přivítali nové děti. 
Celkem se přijalo 23 dětí. Většina nastoupila 1. září a některé 
přišly v dalších dnech. 
U dětí na začátku probíhá tzv. adaptace. To znamená, že cho-
dí do mateřské školy zpravidla nejprve na 1 hodinu a postupně 
se doba prodlužuje. Po vzájemné spolupráci s rodiči se snaží-
me přistupovat k dítěti individuálně a přizpůsobit tak i adapta-
ci. Přihlíží se na věk dítěte i na schopnost krátkého odloučení 
od rodičů. Některé děti vyprovázely s rodiči do mateřské školy 
svého staršího sourozence, proto znají prostory i nás. Pro tyto 
děti bývá jejich nástup mnohdy snadnější. 
Naším cílem je postupná adaptace dítěte na nové prostředí 
a nový kolektiv, seznámení se s režimem dne a se společně 
vytvořenými třídními pravidly. 
Všichni jsme vždy moc rádi, když se děti do mateřské školy 
těší. Na začátku něčeho nového se objevují pocity těšení, ra-
dosti, ale i obav a strachu. Tyto pocity jsou naprosto normální. 
Někdy se u dětí, ale i rodičů objevují slzičky, které se po krát-
ké době přeměňují na slzy štěstí, že všichni všechno krásně 
zvládli. 
Co dodat na závěr? Rodičům bychom chtěli poděkovat za skvě-
lou spolupráci a trpělivost, která je v tuto chvíli na místě.
A novým dětem – vítáme vás a přejeme vám spoustu krásných 
zážitků v naší mateřské škole. 

Učitelky ze školky
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MAlí vÝletníci
Stalo se už tradicí, že školní rok v mateřince zaha-
jujeme turistickým výletem k Suhrovickým rybní-
kům. I letos, 7. září, se nejstarší děti vydaly po sku-
pinkách vstříc malému dobrodružství. Vybaveni 
barevnými kšiltovkami, reflexními vestičkami a ba-
tůžky s nezbytnou svačinkou jsme se svižným 

tempem vydali do přírody. Čekaly nás tu soutěže v běhu, sko-
ku i hodu šiškou do dálky a na cíl. Obrovské balvany nemohly 
zůstat bez povšimnutí, a tak na nich děti ochotně pózovaly. 
I králíčci na ostrůvku, kačenky a maxikapři nezůstali zkrátka 
- z batůžků malí turisté vylovili suchý chléb a mrkvičky pro mls-
né jazýčky. Po soustředěném přechodu lávky přes rybník nás 
čekala odměna v podobě pohoupání na obří houpačce i pří-
jemné posezení na lavičce ve stínu vzrostlých stromů. Když 
jsme se nabažili všech radovánek, byl čas k návratu. Jsme 
rádi, že takový krásný kus přírody máme jen nedaleko naší 
školky a můžeme se sem kdykoliv vracet.

Radka Pelantová
MŠ Kněžmost 
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MAlÝ senioRskÝ vÝlet
Konečně jsme se dočkaly a mohly si vyjet na malý výlet. Zá-
mek v Radimi byl náš cíl. Prohlídka zámku byla velmi zajíma-
vá, ovšem kavárna s dobrotami byla prostě luxusní. Užili jsme 
si všichni pěkný den a těšíme se na další setkání.

listovÁní 
V úterý 21.9. jsme uspořádaly pro naše čtenáře 
v rámci týdne knihoven představení z cyklu „Listo-
vání“ – Švejk. Čekaly jsme klasiku, ale jak známe 
herce z Listování, nikdy není, nic jak se zdá. Vtipně 
podané představení s nadsázkou nás moc poba-
vilo. Děkujeme skupině rozvoje vzdělávání MAP II. 
Mnichovohradišťsko za finanční podporu.

Knihovnice Iva a Lada
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vÝstAvA 
v kniHovně
Do konce záři probíhá v prostorách knihovny vý-
stava „teH tAp tAp nAČeRno“.
Smysl pro černý humor je specificky česká vlast-
nost a prochází napříč celou naší společností. 
Zasmějte se společně s námi vtipům o lidech 
s hendikepem. Všechny vybrané vtipy prošly tvr-
dou cenzurou členů kapely The Tap Tap – nej-
temnější odstín černé legrace je tedy opravdu 
spolehlivě zaručen.
Výstava otevřena ve výpůjčních hodinách knihovny. 

Těšíme se na vaši návštěvu Iva a Lada

tURistickÉ 
inFoRMAČní 
stŘeDisko
Letní sezóna 2021 byla i přes kovidová opatření 
úspěšná. Zahraničních návštěvníků mnoho neby-
lo, českých (našich), těch bylo požehnaně. Je vi-
dět, že trávit dovolenou v naší krásné zemi také 
stojí za to. A že máme co nabídnout. V dostupné 
blízkosti nepřeberná nabídka hradů, zámků, skal-
ních měst, přírodních krás, programů pro děti i do-
spělé, prostě letní vyžití pro všechny.
My, pracovníci informačního střediska, se snaží-
me každému návštěvníkovi poskytnout komplexní 
servis. Naplánujeme výlet, doporučíme koncert, 
poradíme s mapou, upřesníme odjezd autobusu 
atd. Práce je to zajímavá a pestrá, jejíž součástí je 
empatie a vstřícnost k lidem.
A jak se návštěvníkům v naší obci líbí? 
Ano, líbí, jsou spokojeni s přírodou, cyklotrasami, 
koupalištěm a celkově s vybaveností obce. 
A co návštěvníkům schází?
Schází bankomat a restaurace, ale to je již ever-
green, se kterým se nedá nic dělat.
Závěrem hodnotíme letní sezónu jako zdařilou 
a budeme věřit, že se k nám turisté za rok opět 
navrátí.

knižní novinkY
pRo DospělÉ:
Anne jacobs: nebe nad kilimandžárem
Charlotta Harmsenová sní o dalekém světě 
a cestách do exotických zemí a nijak nepospíchá 
s manželským svazkem. Je jí dvaadvacet let, když 

dostane nabídku k sňatku od mnohem 
staršího Christiana Ohlsena. Jeho ob-
chod, kde se prodává exotické koření, 
tabák a zboží ze zámoří, ji fascinuje 
natolik, že nabídku přijme. Ale zane-
dlouho toho trpce lituje. Christian ji 
podvádí, a navíc stojí před finančním 
krachem. Charlotta si uvědomuje, že 
mají jen jedinou šanci na budoucnost 
– opustit rodnou zemi a kdesi daleko 
začít nový život.

oliver pötzsch: kejklíř
1486: Knittlingen platí za klidné mís-
to v hornaté oblasti Kraichgau do té 
doby, než do města vkročí komedian-
ti. Najednou se v okolí začnou ztrácet 
děti. Johann Georg, zvaný „Faustus“, 
Šťastlivec, to nevnímá. Jeho zajímá 
jen kejklíř a mág Tonio del Moravia, 
který mu předpovídá velkou budouc-
nost. Johann se připojí k záhadnému 
společníkovi a společně táhnou zemí. 
Mladík lačně vstřebává vše, co ho 
Tonio učí. Avšak v Toniových pona-
učeních se tají netušené nebezpečí 
a Johanna se brzy zmocní pocit, že jeho Mistr je ve spojení 
s temnými mocnostmi. 

oliver pötzsch: Mistr
Zlatavý podzim roku 1518 končí. Uply-
nulo šest let od doby, kdy věhlasný 
mág Johann Georg Faustus uprchl 
z Norimberka. Společně se svým po-
mocníkem Karlem Wagnerem a scho-
vankou Markétkou putuje jako žádaný 
mastičkář a astrolog po Německé říši. 
Johann však cítí, že je to jenom klid 
před bouří – jeho úhlavní nepřítel Tonio 
ještě není poražen. Hluboko ve svém 
nitru ví, že se zlo vrátí a znovu po něm 
vztáhne ruku...

Marie lacrosse: vinařství – v bouřlivých časech
Weissenburg v Alsasku v roce 1870: Mladá Irene, sirotek, při-
chází do sídla bohatého obchodníka s vínem Wilhelma Ger-
bana jako služebná. Jeho syn Franz věří v ideály francouzské 
revoluce, pro které jeho otec nemá pochopení. Když Irene po-
tká Franze, oba se vášnivě zamilují. Brání jim však nejen třídní 
překážky, ale i rodinné intriky. V Evropě se také objevují černé 
mraky: vypukne válka. Dva mladí lidé bojují o své štěstí. Do je-
jich životů nemilosrdně zasahuje osud...
První díl ságy o Gerbanově rodině, obchodující s vínem.

jenny oliver: pod španělským sluncem
Každé léto má svůj příběh… Prázdninové vzpomínky Avy Fis-
herové jsou nerozlučně spojené s letním domkem její babičky 
v ospalém přímořském španělském městečku Mariposa. Nyní 
se naposledy vrací a vrhá se do projektu, na který by byla její 
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babička hrdá: chce zachránit Café Estrella, které bývalo srd-
cem městečka, ale teď chátrá. Daleko od londýnského shonu 
si Ava uvědomuje, že už není v životě šťastná. A léto strávené 
v domku u moře může být novým začátkem, který potřebuje…

Matouš Dvořák, nico Moro:   
pěšky z paříže do santiaga
Do Santiaga chodí kde kdo – ale nikdo 
ještě nešel z Paříže a způsobem, ja-
kým tuto pouť pojali a absolvovali tihle 
dva kluci. Natož aby o tom napsal! Za-
tímco ostatní autoři a cestovatelé jsou 
obvykle zkušení, pečlivě připraveni 
a cestují single, tahle dvojice typu „Pat 
a Patachon“ neměla žádné zkušenos-
ti a hrubě podcenila přípravu. Z toho 
všeho vyplynulo mnoho humorných 
situací a méně humorných komplikací, kdy se jejich naivita 
a nepřipravenost střetla s realitou. Kde budete spát? A proč 
tam jdete? To jste se jen tak rozhodli? Co budete jíst? Už tré-
nujete? A to jdete jako vy dva? A co tam? S těmito otázkami 
se před cestou setkávali naprosto běžně. Na většinu z nich 
neznali odpověď. Odpovědi přišly až po cestě. A některé do-
konce až po ní.

pavlína brzáková, jaroslav Dušek: 
první dotek – styk s nekonečnem
Představme si, že na prvním doteku 
závisí svoboda jedince. Existuje urči-
tá energetická možnost obrovského 
kvantového pole, Vesmíru, který je 
propojený na mnoha úrovních. A tak 
ve chvíli, kdy novorozenec přichází 
na svět, se najednou stane, že se jej 
dotkne namísto rodiče jako první "re-
prezentant Systému" a Systém do něj 
vloží. Je docela možné, že právě tohle 
je příčina, proč tolik lidí prožívá svůj ži-
vot ve strachu. Věří totiž, že musí všechno, co se jim řekne, po-
slouchat. Proto tak slepě následují doktory, právníky, soudce, 
učitele, zastupitele a starosty…

Angela Marsons: Dětské duše
Na hřišti v Haden Hill Parku byla zavražděna Belinda Evan-
sová, bývalá profesorka dětské psychologie. Vzadu na krku jí 
pachatel vyřízl písmeno X. Belinda měla poměrně komplikova-
ný vztah se starší sestrou Veronikou, 
která Kim a jejímu týmu odmítá cokoli 
o sestře i jejich minulosti vyzradit. Poté 
co policie objeví další dvě oběti se 
stejným znamením, je jasné, že hledají 
sériového vraha, bezcitného a nemilo-
srdně krutého. Stopy vedou ke každo-
roční soutěži talentovaných dětí, na níž 
se scházejí malí géniové, doprovázení 
někdy velice ambiciózními rodiči. Za-
bíjel snad někdo z nich, kvůli neúspě-
chu? Nebo ze žárlivosti na ostatní? 
A koho chce ještě potrestat?

Darcy coates: Duchové 
rodiny Folcroftů
Když jejich matka po ha-
várii skončí v nemocnici 
v kómatu, Tara s bratrem 
Kylem jdou bydlet k praro-
dičům, které nikdy předtím 
neviděli. May a Peter Fol-
croftovi se zpočátku zdají 
být vřelí a okouzlující a je-
jich velký dům, schovaný 
v horách na kraji lesa, pů-
sobí idylicky.
Do té doby, než se začnou dít divné věci.
Poté, co bouřka přeruší telefonní vedení, se i May 
začne chovat podezřele. Tara s Kylem se snaží 
předstírat, že se svými prarodiči tvoří spokojenou 
rodinku, ale zdánlivě prázdný deník spolu s jed-
nou ze zamčených místností odhalí stopy vedoucí 
k pátrání po neodpustitelných lžích a tajemstvích, 
které se k příběhu rodiny Folcroftových vážou.
A duchové začínají být neklidní...

Dana stabenow: chladný den pro vraždu
SEVERSKÁ KRIMI Z OPRAVDOVÉHO SEVERU…
Kate Shugaková se po odchodu z kanceláře 
návladního v Anchorage vrací do rodného kra-
je na odlehlém severu Aljašky, aniž by tušila, že 
vzápětí dostane příležitost prokázat své detektivní 
schopnosti.

Když se ztratí jeden z rangerů, místní si s tím ne-
dělají velkou hlavu. Zřejmě už leží někde pod vrst-
vami sněhu, a ten jeho tělo vydá až s jarním táním. 
Jenže pak beze stopy zmizí i Katein bývalý kolega, 
který se rangera vydal hledat, a to Kate nemůže 
nechat jen tak…

Stopy vedou k aleutské komunitě, v níž Kate vy-
rostla, a tak dobře ví, že zdejší lidé mezi lží a loa-
jalitou a také mezi spravedlivou odplatou a chlad-
nokrevnou vraždou často nevidí velký rozdíl.

pRo Děti:
karen inglis: tajné jezero
Nevšední příběh o velkém a nečekaném dobro-
družství, statečnosti a kamarádství navzdory hra-
nicím času.  Sourozenci Stella a Tom se přestěhují 
do nového domu s rozlehlou zahradou. Náhodou 
tam objeví skrytý tunel, kterým jako zázrakem pro-
jdou do minulosti. Ocitnou se na překrásném místě 
s jezerem – ve skutečnosti však ve stejné zahradě, 
jen o desítky let dříve. Zásadní roli sehraje pejsek 
Harry a také kouzelní krtci, díky nimž se tunel času 
otevírá…

jan Andersen: Dusty – nebezpečné prázdniny
Bezstarostné prázdniny na idylickém ostrově se 
mění v nebezpečnou detektivní akci
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Prázdniny u moře! Pavel s Dustym jsou ta nejšťast-
nější dvojka na světě, když mohou dlouhé hodiny 
dovádět na pláži a podnikat dobrodružné výpra-
vy. Jednoho dne se však stanou svědky nevšední 
podívané – záhadný muž vyloví z moře balíček, 
který přinesl příliv. Byla to náhoda, nebo předem 
připravená akce? Co se v něm ukrývá a co o tom 
všem ví místní dívka Julie? Když s ní Pavel spojí 
síly, začínají rozmotávat klubko podezřelých ma-
chinací, do nichž je zřejmě zapleten i místní poli-
cista.

Milena Durková: bára krotí Ameriku
Báře je třináct a to jí stačí. Další problémy nepotře-
buje. Jenže má samozřejmě rodinu a ta je pěkně 
praštěná. Sotva ji Bára trochu zkrotí, přijde září 
a nastane škola! Bára netuší, že ji v osmé třídě 
čeká jedno překvápko za druhým a navíc si její teta 
Sylva vymyslí něco zcela nečekaného. Rozhodla, 
že letošní školní rok stráví s Marcelou ve Spoje-
ných státech a že Bára pojede s nimi. Zajímavý ná-
pad, ale jak to tam samy zvládnou? Bára se nedá, 
přestože to nebude mít se svou znalostí angličtiny 
ve škole jednoduché. Podaří se jí nakonec zkrotit 
i hrdou Ameriku a získat respekt spolužaček?

Radek starý – sterakdary:    
Arila – stříbrné město
Svět Aldolonu před tisíci 
lety postihla zničující udá-
lost, když se realita roztříš-
tila na stovky a tisíce ma-
lých bublin světů. Národ 
Nurů už po staletí skáče 
z jednoho takového světa 
na druhý a hledá potra-
vu, nerosty, ale také nový 
domov. Musí být neustále 
v pohybu, protože je pro-
následuje šílená bohyně, 
která touží po jediném – zničit je.
Arila se protlouká životem a postupně odhalu-
je tajemství minulosti, ale také pradávného řádu 
Hlídačů. A dřív, než se naděje, bude i ona vržena 
do vírů událostí, kdy bude muset nejen pomoci se 
záchranou svého města, ale také čelit vlastním dé-
monům. Dokáže v sobě nalézt dostatek síly, aby 
se mohla i ona stát oprav-
dovým hrdinou?

neal shusterman:  
bez šance
Fascinující a temná dys-
topie ze světa, kde spo-
lečnost zavedla nový zá-
kon: Každé dítě má právo 
na život od chvíle početí 
až do věku třinácti let. 
Mezi třinácti a osmnácti je 

ale na rodičích, jestli ho vychovají až do dospělosti, anebo ho 
pošlou… rozpojit. Tohle nenápadné slovo znamená, že pro-
blémové děti, sirotci, anebo prostě ty, které v sobě mají příliš 
vzdoru, jsou odeslány do sběrných táborů, kde jsou jejich 
těla rozebrána a orgány předány těm, co je potřebují. Takže 
technicky žijí dál – alespoň to dětem říkají. Tři z nich, Connor, 
Risa a Lev, se setkávají v táboře a ani na okamžik nemají 
chuť žít dál…rozpojení. Jedinou šancí je útěk.

David Walliams: bestie z buckinghamského paláce
Světově nejprodávanější autor dětských knih napsal své první 
fantasy! Odehrává se v Británii o sto let později, tedy v roce 
2120.
Londýn je v troskách, lidé mají hlad a na celou zemi padla 
temnota. Malý princ Alfréd, neduživý knihomol, nikdy neopustil 
bezpečí Buckinghamského paláce. Teď se ale i v palácových 
zdech dějí podivné věci - a Alfrédův život se má navždy změnit. 
Za temných nocí obchází po chodbách něco strašlivého. Když 
Alfrédovu milovanou maminku královnu odvlečou do Toweru, 
musí chlapec sebrat všechnu odvahu a vydat se na hrdinskou 
výpravu, aby ji zachránil - a s ní i celý svět. Jeho protivník je 
ale strašlivý. Příběh z mýtů a legend vás uchvátí až do svého 
napínavého konce. 

Medvídci jdou do školy a jiné příběhy
Otázky a hádanky k zasmání i zamyšlení, zábavné úkoly 
k procvičení postřehu.

Honza smolík: liška kuliška
V lese Švihlese, kolem rybníka Hloubavce, je rušno! Liška 
Kuliška a lišák Zíval kujou pikle. Jak vyloví hastrmana, bob-
ra Boba, užijí si rybí hody, potkají se s Obrhřibem, vydají se 
lesním šlapohybem pro švestky na povidla, naučí se létat 
a o spoustě dalších úžasných příhod lišácké bandy si děti pře-
čtou v komiksu oblíbeného kreslíře Honzy Smolíka. V knížce 
najdou také víc než čtvrt stovky hádanek na procvičení pozor-
nosti, při jejichž luštění se obejdou bez tužky. Kniha je určena 
dětem od 6 let.

nA slovíČko
„Ty léta stály za to…, bylo to krásný“

…nostalgicky vzpomínáme na krámečky Na Rynku. Téměř 
uprostřed naší vesničky střediskové, stály čtyři obchůdky, kte-
ré pojí dlouhodobé přátelství.

Ač dnešníma očima, to byly obchůdky téměř nevýrazné, vzpo-
mínky na život v nich jsou plné dojetí. Dnes vám představíme 
dvě tehdejší prodavačky paní Zdenu Krausovou a paní Milo-
slavu Malečkovou. Vzpomínka na Kovomat, kde dlouhá léta 
pracovali manželé Kobrlovi a vzpomínka na papírnictví, kde 
pracovala paní Miluška Augustinová už zůstanou v paměti 
alespoň našeho dětství a dospívání. Bohužel se s nimi už ne-
můžeme na tomto světě setkat. Zůstala nám specifická vůně 
těchto obchůdků a otisk hlasů milých prodavaček, jak si je pa-
matujeme.
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na slovíčko: Kdy jste se vlastně ve „vašich“ krámcích doslova 
zabydlely?

Zdena krausová: Po vyučení v roce 1954 jsem nastoupila 
v Kněžmostě do Textilu, kde pracovala jako vedoucí prodavač-
ka paní Milada Jedličková.

na slovíčko: Víme, že jste z textilu odcházela do důchodu 
znamená to…

Zdena krausová: …ano, znamená to, že jsem na jednom 
místě v „jedný“ díře, vydržela šedesát let (smích).

Milena Malečková: Já přišla do Kněžmosta v roce 1968, to 
byla vedoucí Obuvi paní Eva Hofmanová, nastupovala jsem 
místo ní v roce 1976, kde jsem prodávala dalších 16 let. Všech-
ny jsme pracovaly pod Jednotou, ke které patřil Textil, Obuv, 
Kovomat, Papírnictví, Samoobsluha a Pohostinství Na Kopeč-
ku.

na slovíčko: Textil byl v domě č.p. 31, kde je nyní cukrárna. 
Jaké jste tenkrát využívaly prostory?

Zdena krausová: Tehdy dům patřil panu Dandovi, který by-
dlel dole, nahoře byli Vaňkovi, zubní ordinace, také tam jeden 
čas bydlela slečna Ponocná a doktor Jirouš. Před námi byla 
v těch prostorách ještě prodejna Elektro pana Fidlera. Několik 
místních chlapců se tu ještě vyučilo. Textil byl v pravé čás-
ti v jedné místnosti, postupně nám pan Danda připustil další 
dvě, takže se krámek mohl rozšiřovat.

na slovíčko: Obuv byla součástí domu č.p. 53

Milena Malečková: Ano, ten dům jsme koupili v roce 1968 
a Obuv byla jeho součástí. Z vyprávění vím, že tam své služby 
provozoval také švec pan Jedlička, já už pamatuji jen paní Evu 
Hofmanovou, po které jsem nastupovala jako prodavačka.

na slovíčko: V domě č.p. 52 na náměstí vedle radnice byl Ko-
vomat a hned naproti v autobusové zastávce bylo Papírnictví. 
Jak vzpomínáte na jejich provoz a hlavně přátelství?

obě dámy: Ty léta stály za to!
My máme na co vzpomínat!
Bylo to opravdové přátelství. Byly veselé i smutné dny, ale 

vždy jsme šly dohromady. Hrozně moc jsme si po-
máhaly a důvěřovaly si, tenkrát to tak prostě bylo. 
Zažily jsme spousty legrace. 

na slovíčko: Co se dalo u vás vše nakoupit?

Zdena krausová: Budete se asi divit, ale bylo 
toho hodně, od spodního, ložního prádla, pono-
žek, ručníků, utěrek, oblečení, po koberce, lina…

Milena Malečková: V obuvi jsem toho času pro-
dávala veškerou drogerii, samozřejmě boty a poz-
ději i lina. Zboží bylo hodně a odbyt byl veliký, ne-
byl důvod jezdit do velkých měst tolik nakupovat. 

na slovíčko: A to by nás právě také zajímalo, zbo-
ží. Jak jste vybírali zboží?

obě dámy: To se jezdívalo jednou za čtrnáct dnů 
do skladů dělat objednávky. Například boty až 
do Prostějova. Ve skladech jsme dostaly seznamy 
a zboží jsme vybíraly podle toho, co prodáváme 
a byl nám dán příděl na kusy, takže se i stalo, že 
třeba boty v jedné velikosti pro tři zákaznice ne-
bylo možno objednat. O tzv. nedostatkovém zbo-
ží ani nemluvit, tam už muselo zapůsobit kouzlo 
osobnosti (smích). Zboží se prodalo hodně, a hlav-
ně bylo kvalitní.

na slovíčko: Máme doma jedny talíře s kytičkami 
a ty jsou ještě od Kobrlů z krámku vedle radnice, 
u nás se najdou ručníky a utěrky z textilu. Sláva 
byla, když v osmdesátých letech přišly spodní 
kalhotky s nápisy na celý týden, to byla vlastně ta 
podpultovka, že…

na slovíčko: Říkaly jste nám, že jste se hodně 
zasmály.

obě dámy: Opravdu hodně, smysl pro humor 
jsme měly všechny.
Zdena, jakožto náš mluvčí, byla vždy na Silvestra 
vyslána na obec, aby vyjednala, že můžeme zavřít 
už v jednu hodinu, aby mohl proběhnout diskusní 
slet v Textilu. Na starých kamínkách, ve kterých 
jsme si musely sami topit, uvařily jsme třeba kole-
na a hodovalo se. Utužovaly jsme kolektiv.

na slovíčko: Náš zákazník náš pán, to už se dnes 
moc nenese, že?

obě dámy: Vzpomínáme na to, když k nám vla-
kem přijel na kontrolu inspektor. Doslova jsme stá-
ly v pozoru, takový jsme měly respekt. Opravdu 
nás učíval náš zákazník náš pán, ale tenkrát jsme 
si zákazníků opravdu vážily. Samozřejmě, že se 
někdy stalo, že na nás byl někdo hrubý, ale zákon 
byl, od pultu nahoru se usmívat, ať se děje cokoli. 

Dnes by se řeklo stará škola, ale ruku na srdce, 
dnes to moc neplatí. Opravdu jsme šly všechny 
dohromady, ale i zákazníci.
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Rády vzpomínáme na partu děvčat z JZD, které 
vždy, když přišly z pole, skočily se umýt a hned 
běžely nakupovat, zprávy o zboží se roznášely 
rychle, a tak i fronty v krámcích nebyly nic divné-
ho. Jednou si z nás vystřelily a přinesly do krámku 
s obuví umělou myš a nastražily ji pěkně na pult, 
co bylo dál je už neprezentovatelné (smích). Naše 
veselý holky.

Byla to hezká doba.

Milena Malečková: Vzpomněla jsem si na paní 
Sedláčkovou, která pracovala v Kovomatu, vždy 
jedla Kofilu s rohlíkem, stála mezi futry do skladu 
a říkala „děvčata, vy nevíte, co je dobrýho“.

obě dámy: Rády vzpomínáme na všechny kole-
gyně, ale přeci s Jarčou Kobrlovou, Mílou Augus-
tinovou jsme si měly určitě nejblíž, později nastou-
pila další posila do textilu Míla Krpálková, to byla 
taky jízda. Děvčata v samoobsluze a v kadeřnic-
tví, které bylo v čekárně na náměstí s námi také 
držely basu. Jak už jsme řekly, šly všechny hodně 
dohromady.

na slovíčko: Máte i nemilé vzpomínky, prý vás 
několikrát okradli.

Zdena krausová: Kšeft je kšeft, i když jsem vlast-
ně zaplatila já (smích). Ano, jednou se mi stalo, 
že tu opendloval chlap, byl podezřelej, pořád jen 
koukal, že si jako nemůže vybrat a když byl krám 
prázdný a já odešla dozadu do skladu najednou 
stál za závěsem a vytasil na mě kudlu. Nic příjem-
ného to nebylo. Ani nevím, kde se ve mně vzala 
taková síla ho odstrčit a křičet doslova na lesy. Po-
dařilo se mi utéct ven.
Já to asi přitahovala, ale dvakrát mě okradli při 
zkoušení prádla, dokonce jeden byl divnej, zkou-
šel si podprsenku. Byla jsem důvěřivá, až po od-
chodu jsem zjistila, že jsem bez peněz, které jsem 
měla v peněžence. Jak říkám kšeft, je kšeft!

na slovíčko: V šedesátých letech a nejen tehdy, 
byl Kněžmost samý krámek a hospoda. Atmosféra 
malých krámků je nezapomenutelná.

obě dámy: Jako děti, jste paní knihovnice, chodily 
moc rády tzv. za pult, vzpomínáte?

na slovíčko: Samozřejmě, to bylo nezapomenu-
telné, cítit se jako paní prodavačka, nahlédnout 
do šuplíků se zbožím. Sem tam si nějaký ten kou-
sek vyzkoušet. A to tajemství, které číhalo ve skla-
du Textilu i Obuvi, to bychom přály zažít každé 
malé slečně. 
Dnešní rozhovor je milé dámy u konce, ale ještě 
posedíme a zavzpomínáme. Každá generace si 
odnáší své zážitky, za ty vaše moc děkujeme. 
Přejeme vám hodně zdraví 

Knihovnice Iva a Lada

Českoslovenští 
leGionÁŘi v boji 
ZA svoboDU nÁRoDA
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí zve zájemce z řad 
spoluobčanů na přednášku na téma "Českoslovenští legio-
náři v boji za svobodu národa", která se koná dne 17. října 
2021 od 15 hodin. Akce se koná v prostorách bývalých tříd 
ZŠ na náměstí v I. patře s malým občerstvením. Přijďte si po-
slechnout vyprávění p. Tomáše Drábka - člena Českosloven-
ské obce legionářské - Jednoty Mladá Boleslav a shlédnout 
i dobové artefakty.  Přednáška je realizována za podpory obce 
Kněžmost. Info: srpko@seznam.cz nebo tel. 724996045.

Za spolek srdečně zve Honc Václav.
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bÖllHoFF DRHlenY cUp 
2021

Je těžké přijmout, jak ten rok utekl a před námi je den 31.7.2021, 
sobota ráno, kemp je prázdný až na několik lidí, kteří dokon-
čují přípravy na další ročník Böllhoff Drhleny cup 2021. Přes-
to po osmé hodině jsou již vidět první přicházející účastníci 
do obou závodů, buď na závod MTB Drhleny Race či Drhlen-
ský triatlon. Pořadí závodů byl od 10:00 hod. MTB a od 12:30 
hod. triatlon, kdy nejdříve startovaly děti a po jejich ukončení 
byl odstartován triatlon žen a mužů.
Ale nejdříve k průběhu MTB závodu. Oproti loňskému závo-
du, kdy se účastnilo necelých 90 závodníků, letos byl trochu 
úbytek na číslo 67.  Trať pro tento závod zůstala stejná jako 
v loňském roce a vedla po zpevněných i písčitých cestách 
v okolí Drhlen, Kamenice, Dobšína a Suhrovic. Na to, že 
v týdnu před závody nebylo zrovna dobré počasí, tak cesty 
byly suché a bezpečné. 
Zřejmě pro závodníky je zajímavá i obtížná ta část tratě, která 
trochu prověří fyzickou připravenost. Jedná se o výjezd k poli 
Velká pláň s přejezdem po okraji pole a se sjezdem k Su-
hrovickým rybníkům. Celková délka tratě byla bez pár metrů 
20 km a jely se dva okruhy.

Vítězem závodu v kategorii muži do 40 let se stal 
Michal Bubílek (KROSS BIKERANCH Team). Pro 
některé to bude jméno známé, ale kdo neví, tak se 
jedná o MTB cyklistu, který se účastní větších zá-
vodů po celé České republice na delší vzdálenosti, 
ale i závodu Kolo pro život a mnoha dalších. Sa-
mozřejmě někdo může namítat, že si přijel zatré-
novat, vyhrát. Možná. Anebo to také může do bu-
doucnosti znamenat, že v našem závodě přivítáme 
další podobné závodníky.
V kategorii muži 40-50 let se vítězem stal Jiří Kužel 
a v kategorii nad 50 let zvítězil a obhájil loňské ví-
tězství Martin Šlégl (TJ Sokol Podlázky). Samozřej-
mě jsme nezapomněli na kategorii žen, která bohu-
žel měla pouze jedno zastoupení. V této kategorii 
se vítězkou stala Petra Vlková z Mladé Boleslavi.
Druhým závodem dne je Drhlenský triatlon a jak 
jsem psal, začal ve 12:30 hod. startem dětí. Děti 
absolvovaly po plavání v Drhlenském rybníku 
okruh na kole v délce 2,5 km směrem k Suhro-
vickým rybníkům. Vítězové kategorií kluci, holky 
do 10 let: Matouš Skrbek (TJ Sokol Železný Brod), 
Sára Vokrouhlecká (Vokolopole), kluci 11-14 let: 
Přemysl Hašlar (Vokolopole Tři team).  U žen Klára 
Čadilová z Kněžmosta, Radka Ptáčková (TJ Sokol 
Podlázky). V kategorii muži celkem startovalo 54 
mužů ve stejných kategoriích jako MTB. Vítězové 
Drhlenského triatlonu v kategorii do 40 let: Michal 
Šťastný, 40-50 let: Miloslav Čepelka (Zdrhl EN), 
nad 50 let: Miloš Mittner (SCP Pardubice).
Po loňském zařazení smíšených štafet do závo-
du, jsme i letos tuto kategorii nezapomněli a cel-
kový počet přihlášených týmů byl osm. Každý 
člen štafety absolvoval jednu disciplínu dle vlast-
ního uvážení a start do své disciplíny po předá-
ní elektronického čipu. Vítězem byl team okolo 
Miroslava Svobody (CykloTrener.com). V obou 
závodech byl vždy start a cíl na pláži v kempu 
Drhleny. Po skončení obou závodů, vyhlášení 
výsledků, chvíle odpočinku a taky abychom se 
uvolnili a užili si zbytek dne, jsme připravili hudeb-
ní koncert kapely Dekamerón a Sací Bagři. Obě 
kapely nádherně rozparádily publikum a sklidily 
za to oprávněný aplaus.
Na závěr bych chtěl, jak je běžné a slušné v dneš-
ní době, poděkovat. Akce takového rozsahu není 
možné organizovat jedinci, a proto si dovolím be-
zejmenný výčet těch, kteří se zapojili do organi-
zace, nebo jakékoliv podpory a v tomto případě 
z řad členů SDH Suhrovice, našich přátel z blízké-
ho okolí, kempu Drhleny, firmy Böllhoff, AgroVation 
Kněžmost, Kautex Kněžmost, Kemp Drhleny Iveta 
Suchá, Restaurace Satelit Židněves, Pivovar Ro-
hozec a další.
Tak „Na shledanou“ v příštím roce, a to v sobotu 
30.7.2022.

Ladislav Bartoň 
starosta SDH Suhrovice, organizátor
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sDH kopRník-
nÁseDlnice 
poŘÁDAl tRADiČní 
DětskÝ Den 
nA kopRníkU
Členové SDH Koprník-Násedlnice uspořádali dne 
4.9.2021 v prostranství u budovy bývalé hasičské 
zbrojnice na Koprníku tradiční dětský den. Pro děti 
bylo připraveno několik soutěží a atrakcí, tradičně 
představena hasičská technika, ale také obdržely 
za svou snahu mnoho krásných cen a menší občer-
stvení. Dětského dne se letos účastnilo bezmála 
30 dětí, jejichž radost, smích a zářivé pohledy byly 
odměnou nejen pro pořádající členy, ale i ostatní, 
kteří se na pořádání dětského dne podíleli.

Na ukončený dětský den navázala už tradiční 
členská schůze, během které jsme zhodnotili své 
aktivity v rámci své činnosti, letos mj. hlavně při 
snaze udržet družstvo mladých hasičů, a navázali 
úzkou spolupráci s okolními sbory. Bohužel, ze-
jména vlivem komplikací způsobených covidovou 
krizí nedošlo zatím na opravu, resp. výměnu střeš-
ní krytiny na budově hasičské zbrojnice v Násedl-
nici, kdy jsme si tento úkol vytkli i na následující 
období. 
Žádné naše aktivity by se neobešly a nekonaly 
bez pomoci, ať už osobní, finanční nebo i jiné, a to 
nejen členů SDH a jejich rodinných příslušníků, ale 
i obce Kněžmost a místních částí Koprník, Násedl-
nice, Úhelnice, SDH Kněžmost a dalších podporu-

jících. Samotný Dětský den byl realizován za finanční podpory 
obce Kněžmost. Za jejich pomoc a podporu jim mnohokrát dě-
kuji a doufám, že jí budeme mít i v následujícím období.

za SDH Koprník-Násedlnice 
Mgr. Ladislav Kilián

jednatel

kněžMostskÉ ZvonY 
A věžní HoDinY

Vážení přátelé a pří-
znivci našeho Spol-
ku přátel kultury 
Kněžmost a také 
projektu „Kněžmost-
ské zvony a věžní 
hodiny“. V červenci 
letošního roku jsme 
měli výročí, neboť 
přesně před rokem 
jsme zahájili sbír-
ku na náš projekt. 
Do této chvíle máme 
na účtu celkem 645 645 Kč od 51 dárců, 12 z nich bude mít své 
jméno odlité na zvonech. Měli jsme také první výdaj z účtu, tím 
byla zálohová faktura na realizaci věžních hodin. 
Financování věžních hodin je rozdělené mezi dva subjekty, 
jedním je Farnost Kněžmost a dotace na opravu kostela, dru-
hým náš spolek se svojí sbírkou. Artefakty související s koste-
lem, přesněji s jeho vnější částí, tedy 4 ciferníky a 4 páry ruči-
ček včetně dopravy a montáže, se budou financovat z dotací 
na kostel. Náš spolek pak bude financovat vnitřní části, tedy 
4 hodinové stroje, hlavní hodiny a anténu. Jak by měly věžní 
hodiny podle závazného stanoviska památkářů vypadat, vidíte 
na přiloženém návrhu. Samotné montáži hodin, ale i zvonů, 
předcházela v letošním roce práce na elektrických rozvodech, 
které putovaly až na úplný vrchol věže. Zároveň se prodloužilo 
osvětlení schodiště. Chtěli bychom moc poděkovat děvčatům 
z OC Kvartet Kosmonosy za jejich pomoc s elektromateriálem 
a také firmě Ladislava Málka za samotnou realizaci. Hodiny 
budou tedy v letošním roce na svém místě a začnou tak uka-
zovat správný čas všem občanům v Kněžmostě i návštěvní-
kům, kteří do Kněžmosta zavítají.
Práce na zvonech se pohybuje v delších termínech. Důklad-
nou prohlídkou zvonové stolice, kterou provedl pan zvonař, se 
přišlo na řadu nedostatků způsobených jejím stářím. Zvonová 
stolice je teď ve fázi technických výkresů a rozpočtu, aby se 
její oprava mohla včas zahrnout do dotací na příští rok. 
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Zvony bychom ale, když to dobře půjde, měli mít do konce roku 
hotové a rádi bychom je představili veřejnosti v období adven-
tu. Společně s obecním úřadem jsme našli vhodné místo, kde 
zvony přečkají do doby, než přijde čas zavěsit je do zvonice, 
kde si je budou moci občané a dárci v klidu prohlédnout.
Tím ovšem naše sbírka nekončí. I když budou zvony hotové 
a hodiny budou na svém místě, ještě budou chybět elektrické 
pohony zvonů a jistě se během instalace najde něco dalšího, 
co bude třeba zafinancovat.
Budeme tedy moc rádi, když budete sbírku dál podporovat. Je 
jen škoda, že až budou zvony hotové a někdo z dárců se roz-
hodne přispět vyšší částkou, nebude už možnost jeho jméno 
na zvony odlít. Proto vás, kteří chcete mít jméno na zvonech, 
žádáme, abyste neváhali, byla by škoda takovou příležitost 
propásnout.
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat dosavad-
ním dárcům a také vám, kteří se teprve chystáte náš projekt 
podpořit.
Číslo účtu: 2401547380/2010
Děkujeme 

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

bleskovÝ 
FestivÁlek v solci
v neděli 4. července ožila náves v solci bles-
kovým festiválkem na pomoc obci Hrušky. po-
dobných festiválků pro dobrou věc zažila už 
tato vesnice několik. i když zorganizování ta-
kové akce je práce týmu několika desítek lidí, 
za vším stojí nápad jitky bartošové ze spolku 
solínek, z. s., a sDH solec - Malobratřice. jak 
se takový festival organizuje a co dalšího spo-
lek v solci chystá?

Bleskových festiválků na pomoc lidem v tíži-
vých situacích už jste pořádali několik. Kdy 
a při jaké příležitosti vznikl nápad na ten první?
První myšlenka vznikla nad pivem, když byly po-
vodně v roce 2010 na severu Čech. Přemýšleli 
jsme, jak pomoci v rámci našich možností. Uspo-
řádali jsme věcné sbírky, ale stále nám to přišlo 
málo. Měli jsme zkušenosti z pořádání dětských 
dnů, které byly úspěšné. A tak jsme si řekli, že 
zkusíme spojit příjemné s užitečným a pomůže-
me kulturou. Tenkrát, myslím 9. srpna 2010 kolem 
půlnoci, jsme krokovali naši náves, kam bychom 
umístili pódium (tehdy jsme ještě neměli amfiteátr). 
Pak za 5 dní vznikl první Bleskový festiválek pro 
obec Heřmanice.

Kdy vznikl nápad na festiválek letošní?
V ten večer 24. června 2021, kdy se přiřítilo tornádo 
na Jihomoravský kraj, za mnou přišel můj starší syn 
a říká: „Mami, musíme jim pomoci. Vždyť to umí-
me!“ Říkala jsem, že je to náročné, a obzvlášť v této 
době, kdy celá kultura dostala na frak kvůli covidu. 
Ještě ten večer jsme ale začali obvolávat lidi z na-

Rimortis
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šich spolků, zda se vůbec dáme v době dovolených 
dohromady. Reakce ale byly super – rychlé a jed-
noznačně pozitivní pro uspořádání akce. Když jsme 
dali dohromady naši základnu, hned jsme oslovili 
kapely, techniky a další lidi. Prostě celý ten řetězec, 
kde vše do sebe musí zapadat a následně klapat.

Na festiválku jsem si všiml, že vše bylo zor-
ganizované do posledního detailu. Jaké je to 
za tak krátkou dobu dát všechno dohromady?
Není to jednoduché, ale ani nemožné, jen ten krát-
ký čas je dost svazující. Ze zkušeností víme, že 
je potřeba jednat rychle. Sehnat veškerá povolení, 
vytvořit zázemí, domluvit s účinkujícími vše po-
třebné. Je třeba myslet na všechny detaily, které 
jsou pro úspěch celé akce důležité. K tomu všemu 
je třeba sehraný tým lidí, no a můžu říct, že za ty 
roky jsme ho tady společně vybudovali. Určitě 
musím zmínit partnery akce, kteří nám vypomoh-
li věcně. Důležitá informace – účinkující, celý tým 
lidí, kteří se na akci podíleli – všichni bez nároku 
na jakýkoliv honorář.

Narážíte na nějaké problémy spojené s byro-
kracií?
Ani ne, je to taková klasika. Jen letos se stalo 
něco – pro mě dost nepochopitelné. V pátek ráno 
před akcí volala hygiena, že k nim přišla stížnost 
na Bleskový festiválek. Pane bože, kdyby to byla 

výdělečná akce, komerční apod., ale benefice? K tomu ne-
mám víc slov. Možná jediné slovo – závist.

Kolik peněz na pomoc Hruškám jste vybrali?
Mezi asi 1 200 návštěvníky se podařilo vybrat necelých 420 
tisíc korun. Výtěžek byl nejen z dobrovolného vstupného, ob-
čerstvení, malování na obličej pro děti, prodeje místní kerami-
ky, ale i z dražby věcí známých kapel.

Jste v kontaktu s někým z Hrušek? Jak to tam aktuálně 
vypadá?
Jsem od začátku v kontaktu se zpěvákem a hercem Jiřím Zo-
nygou, který bydlí nedaleko této obce. A přímo v Hruškách žije 
část jeho rodiny. Přes Jirku jsem v kontaktu se starostkou obce 
a lidmi z krizového štábu. Výtěžek z Bleskového festiválku byl 
převeden z transparentního účtu spolku Solínek na transparent-
ní účet obce. V Hruškách by mělo být vše, co tornádo rozmetalo 
po obci a okolí, již uklizeno. V tuto chvíli probíhají bourací práce 
domů, které byly určeny k demolici. Domy, které zůstaly nepo-
rušeny a chybí jim střecha, ty se provizorně opravují dočasnou 
střechou (plachta a prkna, co vydrží asi jeden rok). V tuto chvíli 
je problém s materiálem na stavbu nových střech.

Je nějaký moment z činnosti vašeho spolku, který vás do-
jal či vám jinak utkvěl v paměti?
Bylo jich několik, ale na jeden se nedá určitě zapomenout. 
Když jsme v roce 2013 dělali další Bleskový festiválek pro 
obec Rudník, tak nám poté obec věnovala vyřezaného čertí-
ka Solínka, který je od té doby umístěn na našem amfiteátru 
v Solci. Na vysvětlenou – náš spolek Solínek má od roku 2008 
maskota v podobě čertíka.

Váš spolek Solínek má pestrou činnost, například akce 
pro děti, ale věnuje se i opravám soleckého kostela. V jaké 
jsou aktuálně fázi?
Solecký kostel patří mezi velké kulturní památky v okolí a my 
se snažíme alespoň trošku pomoci k jeho opravám a návra-
tu do kulturního života. Od roku 2009 pořádáme vždy kolem 
Vánoc zpívání v kostele. Finančně jsme se podíleli na spoluú-
časti na dotacích, na obnově křížku při vstupu do kostela a teď 
je náš velký cíl obnovit podlahu v kostele. Podlahu již máme 
zakoupenou, ale musíme ještě pár korun vybrat a pak sehnat 
firmu, která by se do položení podlahy pustila.

Co chystá Solínek v nejbližší době?
Víceméně menší akce v rámci obou spolků (Solínek a SDH So-
lec - Malobratřice), našich obyvatel a spřízněných duší. Napří-
klad Hasičský sportovní den pro děti, stezku odvahy, rozsvícení 
vánočního stromku, Mikulášskou nadílku s koňmi, Adventní zpí-
vání v kostele a Silvestrovský výšlap. Měli jsme v plánu v polo-
vině srpna uspořádat druhý pouťový koncert „Solecký Javor“, 
ale s ohledem na Bleskový festiválek jsme tuto akci pro letošní 
rok zrušili. Pokud situace dovolí, přijměte už nyní pozvání na ad-
ventní zpívání do soleckého kostela Nanebevzetí Panny Marie, 
které je plánováno na neděli 12. prosince 2021.

Mgr. Petr Novák
www.mnichovohradistsko.cz

10. července 2021
Foto: Kateřina a Václav Fajtovi

Viktor Dyk

Ota Balage
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oslAvA 130 let 
ZAložení sDH 
sUHRovice
Jako by to bylo včera, kdy jsme v Suhrovicích slavili 125 let 
založení sboru dobrovolných hasičů a najednou jsme o 5 let 
starší. Bylo by nevhodné si nepřipomenout, kdy naši předkové 
k ochraně svých domů, hospodářství zakládali hasičské sbory 
vybavené z toho, co bylo v té době dostupné. Plány na tako-
vou akci se nerodí ze dne na den, ale už s předstihem něko-
lika měsíců jsme připravili program, zabezpečení, a to hlavní 
v dnešní době - finance.
Aby oslava nebyla zaměřena pouze na dospělou část, byla 
v plánu také zábava pro naše děti. Připravili jsme pro ně 
po celý den skákací hrad a hodně oblíbenou pěnu, které se 
nemohly dočkat a užily si ji dostatečně. Ale vrátím se úplně 
na začátek oslavy.
Celý program začal ve 14 hod., kdy začala hrát kapela Šumný 
Jazz a navodila pohodu a klid svojí hudbou. Nejenom hudba 
přispěla k trávení sobotního odpoledne, a tak v čase 15:00 
– 17:00 byla na hřišti po levé straně za hospodou na ukázku 
k dispozici výjezdová hasičská technika SDH Kněžmost, která 
ke konci připravila pro děti již zmiňovanou pěnu.

Naopak po pravé straně byla k dispozici, kdo měl 
zájem se pokochat z výšky na Suhrovice i smě-
rem na Drhleny, plošina PP20 na podvozku Ško-
da 706 RTH od SDH Mnichovo Hradiště. Po jejich 
skončení kolem 17 hod. a v čase, kdy se začala 
připravovat další hudební produkce bratrů Omas-
tových neboli kapela Camac, jsme zavzpomínali 
na minulé období, co se nám povedlo uskutečnit. 
Rád jsem vyzdvihl úspěchy našich dětí na okrs-
kových soutěžích, organizaci našeho letního zá-
vodu v Drhlenách a další drobnosti, které přispěly 
v posledních 5ti letech k fungování sboru. Neza-
pomněli jsme také při této příležitosti ocenit naše 
členy za jejich práci pro sbor, a to napříč členskou 
základnou. Po ukončení všech formalit nastal čas 
se začít bavit s připravenou kapelou Camac. 
Večer uběhl dosti rychle a celá akce byla ukon-
čena úderem půlnoci. Samozřejmě není možné 
takovou oslavu nemít bez pití a něčeho dobrého 
k jídlu. Po celý den se grilovala uzená kýta, hos-
podský hovězí guláš, sekaná, klobásy, pivo Svija-
ny a v pokročilejších hodinách i něco ostřejšího. 
K úspěchu průběhu celého dne také velmi přispě-
lo krásné slunné, teplé počasí, které vydrželo až 
do večerních hodin.
Tak taková byla oslava k našemu výročí a myslím, 
že se velmi podařila ve všech směrech a jak do-
spělí i děti si přišli na své. Je faktem, že asi tako-
vou podobnou akci v Suhrovicích jsme asi usku-
tečnili před 30ti lety. Přesto, aby mohla vzniknout, 
bylo potřeba podpory. 
Děkuji tímto Obci Kněžmost, firmě RESO Mladá 
Boleslav, Karlu Pečenkovi za hovězí guláš, Milanu 
Bezovi a jeho rodině, že nám pomohla po celý den 
zabezpečit občerstvení, členům SDH Suhrovice 
a dalším našim přátelům, kteří nás podporují.

Ladislav Bartoň 
starosta SDH Suhrovice
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opRAvY 
nA kopRníkU
Budova bývalé hasičské zbrojnice na Koprníku 
prošla omlazující kůrou. Těsně před koncem loň-
ského roku došlo na výměnu podlahové krytiny 
za starou a poškozenou. Následně byly vymě-
něny původní a již nevyhovující dřevěná okna 
za nová plastová, vyhovující energetickým, ale 
i estetickým hlediskům moderní doby. A do třeti-
ce, po havárii vodovodního vedení muselo dojít 
k rekonstrukci omítek v kuchyňce a na sociálních 
zařízeních a situace byla využita i k celkové výmal-
bě objektu. Při havárii došlo i k úplnému zničení 
stařičké kuchyňské linky a nezbylo než provést její 
výměnu. Nešlo o žádné malé částky, proto rekon-
strukci musela finančně zaštítit obec Kněžmost, 
částečně byla uhrazena z pojistky. Byla provede-
na zčásti dodavatelsky, zčásti ji provedli občané 
místní části sami, bez nároků na odměnu. Ne kaž-
dý si umí představit, co hodin zde strávili nejen při 

drobných pracech, ale co času spolkne třeba úklid nebo mytí 
nádobí. Naštěstí se u nás najde pořád hodně ochotných lidí, 
kterým není stav naší hasičárny lhostejný a svou rukou rádi 
přispějí k dílu. A to neplatí jen o hasičárně, ale i o dalším spo-
lečném majetku, který na Koprníku máme, letos to byla např. 
i kompletní výměna všech prken na lavičkách, která sice byla 
pořízena už vloni, ale známé komplikace umožnily výměnu až 
letos. Zde se patří poděkovat pracovní četě obce za jejich pří-
pravu. Hasičárna je tak připravena na další naše aktivity, bude 
jistě i důstojným prostředím pro volební místnost, která zde již 
tradičně bude letos umístěna.
Závěrem bych si dovolil všem, kteří se na nejen shora uvedené 
činnosti podílejí, bez jejich ochoty a podpory by nebylo možné 
takto vůbec fungovat. Za podporu, nejen finanční, děkuji i obci 
Kněžmost a jejím představitelům a zaměstnancům. A také pře-
ji všem, aby už bylo lépe.

za Osadní výbor Koprník 
Mgr. Bc. Ladislav Kilián

V srdci stále bolest vězí
a tiché vzpomínání

15 let co navždy odešel
vlastislav bejr

z Koprníku
Kdo jste jej znali vzpomeňte s námi

Rodina
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