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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Milí spoluobčané, 
nevím, jestli se to zdá jenom mně, ale tento rok uplynul nějak 
rychle. Už jen pár dní a budou tu Vánoce a přijde nový rok 
s třemi dvojkami v letopočtu. Snad bude klidnější a trochu po-
malejší než ten letošní. 
Adventní doba by měla přinést zklidnění, věnování pozornosti 
rodině a svým blízkým. Věřím, že si poslední dny roku užijete 
v klidu bez zbytečných negativních zpráv a bez tradičního sho-
nu. Myslím, že si to všichni zasloužíme.
přeji vám pohodové prožití vánoc, pevné zdraví a hodně 
optimismu do nového roku 2022.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta

vánočnÍ sLovo 
stARosty
Vážení spoluobčané, 
přes obtížnost dnešních dnů je vánoční čas  pro mnohé nej-
krásnější období roku. Jsou to dny klidu a pokoje, čas kouzel-
ných vánočních stromků, rozzářených dětských očí, čas dárků 
a pohody.
Neopakovatelná atmosféra Vánoc by měla být plná štěstí a lid-
ského porozumění.
Najděme si i my čas, zastavme se a rozhlédněme se  oko-
lo sebe. Zapřemýšlejme nad hodnotami, kterými se řídí naše 
životy. Snažme se šířit kolem sebe pochopení a vzájemnou 
úctu. 
Dovolte mi poděkovat Vám všem za vykonanou práci a popřát 
vše dobré v časech příštích.

Přeji Vám z celého srdce krásné Vánoce.
Ing. Karel Hlávka

starosta

vÝsADbA stRoMŮ 
v ULici ZápADnÍ 
A LoMená
V pátek 12. listopadu odpoledne na prostranství 
ulic Západní a Lomená za domem s pečovatel-
skou službou proběhla výsadba 10 Javorů babyka. 
Protože zde bydlí několik zaměstnanců Škoda 
Auto a.s., rozhodli se sousedé využít grantový 
program Škodovky a s podporou obce Kněžmost 
oslovili Nadaci Partnerství. Obec tak získala dota-
ci ve výši 21.000 Kč na výsadbu 10 stromků na ote-
vřeném plácku, které rozčlení rodinnou obytnou 
zástavbu a dům s pečovatelskou službou a záro-
veň přinesou do této lokality prvek zeleně a v létě 
chybějící stín.
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a naopak zvýšit objem recyklovaného odpadu a tyto opatření 
od roku 2022 musí zavést všechny obce. 
Provozovatel skládky nesmí od 1. ledna 2030 na skládku uklá-
dat takové odpady, které je za stávajícího stavu vědeckého 
a technického pokroku možné recyklovat. Třídící cíle přenesl 
nový zákon o odpadech na občany a obce. Obecní systém 
musí tedy zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné 
složky komunálního odpadu (nebezpečný odpad, papír, plasty, 
sklo, kovy, biologický odpad, jedlé oleje a tuky a textil tvořily 
od roku 2025 alespoň 60%, od roku 2030 65 % a od roku 2035 
alespoň 70% z celkového množství komunálních odpadů. 

DopRAvnÍ poDnik končÍ 
v LinkovÉ DopRAvě, 
nA ZájeZD vás ALe 
oDveZe
Vážení a milí cestující,
v roce 1997 se začala psát zajímavá historie Dopravního 
podniku Kněžmost. Založili jsme ho kvůli neustálému omezo-
vání spojů a zdražování jízdenek ze strany historicky zde pů-
sobícího ČSAD. Za 24 let jsme odvezli do cíle miliony z Vás 
a ujeli obrovské množství kilometrů, ať jsme Vás vezli do prá-
ce, do školy, na nákup, za zábavou, nebo když jste si objed-
nali náš autobus na soukromou jízdu do divadla, do přírody 
i na tábor.

Výsadba stromů proběhla za aktivní účasti sou-
sedské komunity a společnosti Agarden Zahrady 
s.r.o., která dodala nejen stromy, ale i následující 
den zhotovila opěrné kůly a zajistila tak stromy pro 
správný růst.
Celková výše nákladů na výsadbu Javorů babyka 
činila 24 864,20 Kč. 
„Tyto stromy byly vysazeny díky grantovému pro-
gramu ŠKODA Stromky.“

za sousedskou komunitu Martin Hnilička
Kněžmost

ZvÝŠenÍ popLAtkU 
ZA oDpAD
V návaznosti na novelu odpadového zákona při-
stoupila obec Kněžmost ke změně odpadové-
ho hospodářství a zavádí tzv. místní poplatek 
za svoz směsného komunálního odpadu. 
Vzhledem k tomu, že cena za tunu využitelného 
odpadu stoupla v roce 2021 z 500 Kč na 800 Kč 
a do roku 2030 se má tato částka zvýšit až 
na 1 850 Kč za tunu, bude obecní systém nasta-
ven tak, aby byl dlouhodobě ekonomicky udržitel-
ný z pohledu obce. 
Obec Kněžmost se již v roce 2019 zapojila do pro-
jektu “Třídíme více“ a nastavila opatření, která 
umožnila snížit množství komunálního odpadu 

velikost nádob četnost svozu Místní poplatek v kč
za 1 rok

volitelná služba **
Místní poplatek

při pronájmu nádob

80 l 1 x za 14 dnů 1 248 kč + 150 Kč** = 1 398 kč

120 l 1 x za 14 dnů 1 872 kč + 150 Kč** = 2 022 kč

240 l 1 x za 14 dnů 3 744 kč + 270 Kč** = 4 014 kč

660 l 1 x za 14 dnů 10 296 kč + 930 Kč** = 11 226 kč

1100 l 1 x za 14 dnů 17 160 kč + 1 610 Kč** = 18 770 kč

8 pytlů
Rekreační oblast* 8 svozů 576 kč

*  Svoz je prováděn výhradně v rekreačních oblastech v pytlích (120 l) s logem svozové společnosti. Na OÚ Kněžmost 
poplatník obdrží 8 ks pytlů na směsný odpad na 1 rok.

**  Volitelná služba. Jedná se o pronájem nádob (popelnic) 80 l, 120 l, 240 l, 660 l a 1100 l, kde je zajištěna oprava nebo 
výměna poškozené nádoby. 

Doplňková služba – 1 ks pytle (120 l) s logem na směsný odpad 72,- kč, pytle na tříděný odpad zdarma.

Místní poplatky za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci      
dle kapacity soustřeďovacích prostředků (nádob) od 1. 1. 2022
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če, roli asistenta při domácí on-line výuce dětí se 
svými pracovními povinnostmi, a hlavně s vysokou 
mírou kolegiality „zaskakovali“ jeden za druhého, 
pokud nás nemoc či karanténa vyřadily z práce. 
V tuto dobu dopadla velká část dalších mimopra-
covních povinností zejména na ženy-matky, které 
tvoří podstatnou část našeho „úřednického“ kolek-
tivu. I přesto se všechny snažily vyřešit své pra-
covní úkoly ke spokojenosti Vás, občanů-žadatelů. 
Pokud se to nepodařilo vždy na sto procent je to 
tím, že některé agendy jsou na úřadě naší velikosti 
personálně nezastupitelné.
Veřejnosti děkuji za ohleduplnost a dodržování zá-
kladních hygienických opatření při vyřizování zále-
žitostí na úřadě, za to, že k sobě vzájemně nejsme 
lhostejní. Nikdy si nemůžeme být jisti, jak moc je 
ten druhý vnímavý k nákaze, zda není oslaben, 
nebo zda právě přímo nebojuje s jiným druhem 
onemocnění, než je nákaza Covidem. A při osob-
ním jednání na úřadě k úzkému kontaktu dochází 
téměř vždy. Pro nikoho z nás není příjemné trávit 
v respirátoru celé hodiny. 
Děkujeme za pochopení.

Ing. Radka Maděrová, tajemnice 

Během svátků a na přelomu roku bude provoz 
obecního úřadu omezen. Aktuální informace je 
zveřejněna na webu obce. V případě vyřizování 
neodkladných záležitostí doporučujeme předem 
si telefonicky domluvit termín, neboť samozřejmě 
může dojít i k neplánovaným změnám na daném 
pracovišti.

Nečekali jsme, že po 24 letech se s Vámi budeme v linkové 
dopravě loučit a že Vás v pátek 10. prosince povezeme napo-
sledy. Od neděle 12. prosince 2021 Vás do cíle neodvezeme 
ani jednou z našich sedmi linek, od toho tady už budou jiní 
dopravci, kteří po nás přebírají nelehkou štafetu. Důvodem je 
integrace dopravy na Mladoboleslavsku do systému Pražské 
integrované dopravy. Podrobnosti naleznete na webu PID. 
Do Kněžmosta a okolí budou jezdit úplně nové linky 714, 718, 
736 a 739.
Dobrou zprávou je, že Dopravní podnik Kněžmost nekončí úpl-
ně, stále tady budeme proto, abyste si mohli náš malý autobus 
objednat pro soukromou jízdu, ať už bude Váš cíl jakýkoliv. 
Nabízíme Vám pronájem malého autobusu pro 20 sedících 
cestujících. Stačí napsat na e-mail dp@knezmost.cz! 
Některé roky nebyly lehké, ale jsme rádi, že jsme Vás vždy 
a bezpečně dovezli tam, kam jste potřebovali. Nakonec by-
chom chtěli poděkovat všem našim bývalým i současným za-
městnancům a lidem, kteří Dopravní podnik podporovali i jinak.

Buďte zdrávi a mějte dobrou náladu.

za Dopravní podnik Kněžmost Jan Holub
dispečer

obecnÍ ÚřAD A konec 
RokU, poDěkovánÍ
Vánoční čas a konec roku je dobrou příležitostí, kdy bychom 
rádi poděkovali svým blízkým za jejich lásku a podporu, svým 
kolegům a spolupracovníkům za jejich pomoc, vzájemnou 
soudržnost při plnění pracovních úkolů, ale také těm, s kterými 
jsme se názorově minuli, a kteří nás přesto obohatili. Všichni 
teď procházíme obdobím, kdy všechno je jinak, běžné věci se 
staly luxusem, okolnosti s pandemií nás donutili leccos pře-
hodnotit, ale zejména napřít síly tam, kde toho dříve nebylo 
třeba. 
A právě za to „napření sil“ a vstřícnost děkuji celému kolek-
tivu zaměstnanců obecního úřadu. Často plynule přecházeli 
na prostředí on-line, které není pro službu veřejnosti zrovna 
ideální, pracovali z domova, v rámci možností střídali roli rodi-

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2021
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PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z 
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu 
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

MILOSTIVÉ LÉTO NA CO SI DÁT POZOR?
• Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí 

vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci. 

• Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. 
Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv 
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na 
milostivé léto započítány!

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivého léta a vyzývá 
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
 státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 

majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

Potřebujete poradit, zavolejte na help linku: 770 600 800

bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití pře-
stupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektro-
nické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdné-
ho platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID 
Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidel-
ném dojíždění. Bližší informace na webových stránkách obce.

jÍZDnÍ řáDy pLAtnÉ 
oD 12. pRosince 2021 
Na podatelně obecního úřadu v Kněžmostě jsou k dostání 
zdarma kompletní brožury s jízdními řády a k integraci Mla-
doboleslavska, zahrnující také území Kněžmosta a okolních 
obcí.

inteGRAce veřejnÉ 
DopRAvy nA MLADo-
boLesLAvskU 
Vážení občané, od neděle 12. prosince 2021 byla 
do společného integrovaného systému Prahy 
a Středočeského kraje zahrnuta i část oblasti Mla-
doboleslavska. Při integraci bylo zrušeno celkem 
69 nezaintegrovaných linek, zavedeno 38 nových 
autobusových linek Pražské integrované dopravy 
(PID) a na 12 linkách PID byl provoz upraven. Jed-
notlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde 
tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Provoz 
bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách 

AMnestie sAnkcÍ       MILOSTIVÉ LÉTO 
Dlužíte státu, kraji, obci, či firmám, příspěvkové organizaci?

(ČEZ, VZP, Dopravní podniky atd.)
Vymáhá tento dluh soudní exekutor a nejste v insolvenci?

Když mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 doplatíte exekutorovi původní dluh, tedy jistinu a 908 Kč na náklady, 
napíšete mu, že uplatňujete MILOSTIVÉ LÉTO, bude vám oDpUŠtěn Zbytek DLUHU.
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Akce ZákLADnÍ ŠkoLy 

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

ani při letošním poděkování za rok 2021 se nemohu vyhnout 
slovům Covid–19 a distanční výuka. I když jsme si všichni moc 
přáli, aby tomu bylo jinak, i tento rok nás provázelo uzavírá-
ní škol, učení z domova, karantény… . Na všem špatném je 
ale potřeba najít i něco dobrého. Myslím, že se nám podařilo 
distanční výuku uchopit ještě o trochu lépe, než v roce minu-
lém. Sjednotili jsme platformu, na které vysíláme, pomalu se 
nám daří připojovat do výuky i žáky (především na 2. stupni, 
kde to má větší smysl), kteří zůstávají doma i z jiných důvodů, 
než je karanténa nebo izolace, učímě používat školní e-maily 
žáky od 3. ročníku. Myslím, že se opět ukázalo, že máme velmi 
dobře nastavenou komunikaci mezi školou a rodiči. Je obtížné 
v této době najít hranici mezi rozumným množstvím informací 
a zahlceností rodičů i pedagogů, ale podle zpětné vazby, kte-
rou mám, si myslím, že se nám to většinou daří. 

Jsem moc ráda, že i navzdory ztíženým podmínkám se nám da-
řilo organizovat, alespoň v rámci jednotlivých tříd, řadu exkurzí, 
výletů, projektových dnů, povedlo se nám rozloučit se s žáky 9. 
ročníku. Nemůžeme sice zorganizovat vánoční jarmark ani ly-
žařský kurz, ale doufám, že se nám podaří uspořádat obdobné 
akce v jarních měsících. Plánujeme sportovní kurz pro žáky 9. 
ročníku, kteří dvakrát přišli o lyžařský výcvikový kurz a místo 
adventního vystoupení našich žáků se pokusíme o podobnou 
akci ke konci školního roku.

Chtěla bych tedy poděkovat všem zaměstnancům základní 
i mateřské školy, bez jejichž obrovského nasazení by naše ško-
la nemohla fungovat tak dobře, jak funguje.

Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří s naší školou aktiv-
ně spolupracují, je to pro nás velmi důležité.

Děkuji Spolku rodičů a přátel školy za jejich podporu morální 
i finanční. Je to už dlouhý seznam věcí, které nám pomohl finan-
covat. A moc ráda bych zmínila jednu z nějvětších investic a to 
do nové interaktivní tabule. Je to poslední tabule tohoto typu, 
která nám chyběla. A až dorazí všechny komponenty, budeme 

mít i třídy ve staré budově vybaveny nejmodernější 
technikou, která je pro nás v době distanční výuky, 
ale nejen té, hodně důležitá.
Děkuji vedení obce za podporu, především v oblas-
ti získávání finančních grantů, díky kterým můžeme 
nejen vybavení základní i mateřské školy posunout 
zase o pořádný kus dál. V následujících letech před 
námi stojí řada projektů; jen namátkou: je potřeba 
provést rekonstrukci sociálních zařízení ve staré 
budově MŠ, obnovit nábytek ve třídách v této budo-
vě, v areálu základní školy chceme zpříjemnit pobyt 
žáků i pedagogů na zahradě školy. A to je jen ně-
kolik plánů, které by nebylo možné realizovat bez 
maximální spolupráce s vedením obce.
A nesmím zapomenout ani na hodné paní knihov-
nice, které připravují programy pro žáky. Navíc 
v krásném prostředí knihovny mohou žáci trávit 
chvíle, kdy čekají na odjezdy autobusů.
Přeji vám všem klidné prožití Vánoc, které ani v le-
tošním roce nebudou takové, na jaké jsme byli zvyk-
lí v letech minulých. Možná nám ale opět dají mož-
nost uvědomit si, co nám v životě opravdu schází 
a bez čeho se docela dobře obejdeme. V roce 
2022 nám všem přeji především hodně zdraví, ale 
i štěstí, lásky a co nejvíc splněných přání.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

poDZiM v pRvnÍcH 
třÍDácH

jAbLÍčkovÝ Den 
Ve čtvrtek 7. 10. 2021 se žáci prvňáci z I. A a I. B 
účastnili projektového a prožitkového vyučování, 
které neslo název Čas jablíčkových vůní. Žáci se 
seznámili s jablkem jako potravinou a jejím zpraco-
váním. Dále se děti dozvěděly, kdy se jablka sklízí 
a proč. Téma jablíček naše prvňáčky provázelo 

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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DivADeLnÍ přeDstAvenÍ 
AFRická poHáDkA – 
ii. A A ii. b 
Dne 25. října nás navštívilo v aule naší školy Divadélko pro 
školy z Hradce Králové a přivezlo nám i tentokrát veselou po-
hádku.

Africká pohádka aneb podivuhodná dobrodružství doktora 
Holuba je loutkoherecké představení o životě afrických zvířat. 
Hlavní postavou je známý cestovatel a dobrodruh doktor Emil 
Holub. Během jeho dobrodružství v Africe ho doprovází opičí 
kamarád Pepa. 
Děti se během představení dozvěděly nejen zajímavé infor-
mace o tomto kontinentu, ale hlavně zažily spoustu legrace. 
Všichni jsme se moc nasmáli a děti prožívaly příběh společně 
s hlavním hrdinou. Radily mu a snažily se mu pomoci v nouzi. 
Nakonec jsme si všichni společně zazpívali.
Všem se představení moc líbilo a těšíme se, až za námi herci 
opět přijedou s novou pohádkou.

enviRoMentáLnÍ 
pRoGRAM včeLy  
Děti z II. A a II. B navštívily 16. září knihovnu, kde byl pro ně 
připraven prožitkový program Včely. Lektorka děti seznámila 
s životem včel a s jejich důležitou funkcí v ekosystému. Pově-
děla jim plno zajímavostí z jejich života a ukázala včelařské 
pomůcky. V praktické části si děti oblékly včelařskou kuklu, 
přes speciální brýle si zkusily, jak včely vidí. Pomáhaly nosit 
pyl do včelího úlu a pracovaly s miniaturami vývojových stádií 
včel. V knihovně byly také připraveny knihy o včelách, ve kte-
rých si děti mohly vyhledat další informace. Ve škole druháč-
ci ještě včely ztvárnili v rámci výtvarné výchovy. Program se 
všem moc líbil.

Mgr. Tereza Černá, Mgr. Aneta Šoltysová
třídní učitelky

i čtením, psaním a počítáním. Námořníci z I. A si 
potom všichni společně udělali jablíčkový salát, 
na kterém si moc pochutnali. Průzkumníci divočiny 
z I. B si dali rozkrojené jablíčko k svačině a v rám-
ci výtvarné výchovy si za pomoci svých vlastních 
prstíků jablíčka vybarvili. 

Den v ekocentRU 

Na začátku listopadu jsme se s dětmi z I. A a I. B 
zúčastnili prožitkových programů v Ekocentru Za-
hrada v Mladé Boleslavi. Námořníci z I. A se do-
zvěděli, kde se rodí semínka, jak cestují a rostou. 
Na závěr si děti vyzkoušely poznávat jednotlivá 
semínka. Průzkumníci z I. B se seznámili s obřími 
šneky – oblovkami. Zjistili, z jakých částí se skládá 
jejich tělo a také, co rádi jí. Nakonec si každý vyro-
bil svého šnečka, kterého si odnesl domů. 

Prvňáci a paní učitelky Míša a Anička
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ADvent ve ii. b 
Začala zima a blíží se Vánoce. Celá škola je krásně vyzdobe-
na. Nejinak tomu je i u druháčků. Na začátku adventu si děti 
svými výtvory vykouzlily ve třídě pravou předvánoční atmosfé-
ru. Naši třídu zdobí krásné zimní obrázky a v oknech visí ad-
ventní kalendáře, které se dětem moc povedly. Nejvíce se děti 
těšily na ozdobení a rozsvícení stromečku. Za okny již padá 
první sníh a po třídě se line vůně jehličí a blížících se Vánoc. 
Tímto chceme moc poděkovat Kristýnce Malečkové za krásný 
vánoční stromek. A všem přejeme příjemný a poklidný advent-
ní čas. 

Mgr. Aneta Šoltysová, třídní učitelka
Ivana Šturmová, asistentka pedagoga

poDZiMnÍ čAs 
ve iii. A A vÝLet 
Do MUZeA 
Hned od začátku školního roku jsme s dětmi začali 
intenzivně opakovat a upevňovat učivo předchozí-
ho roku, abychom co nejvíce látky i nového učiva 
zvládli prezenčně (dokud na nás neskočí nějaká 
ta karanténa). Pokud jsou děti ve škole přítomny, 
je pro ně společně strávený čas mnohem intenziv-
nější a podněcuje je lépe ke získávání nových zna-

lostí nejen formou zadávaných úkolů, ale zejména 
her a zábavného procvičování. Zvládli jsme už ce-
lou násobilku a pilně pracujeme na vyjmenovaných 
slovech. Třetí třída je po stránce množství učiva 
velmi nabitá, proto je pro třeťáky důležitá každo-
denní přítomnost ve školních lavicích. V kolektivu 
se to zkrátka lépe táhne. Přesto nepodceňujeme 
ani možnost, že bude výuka probíhat distančně, 
tedy na dálku, a s dětmi navštěvujeme pravidelně 
také počítačovou učebnu, aby se naučily zacházet 
s potřebnými aplikacemi a mohly kvalitně a samo-
statně pracovat v případě nutnosti i z domova.

Škola ale neznamená jen sezení v lavicích a  zís-
kávání vědomostí z matematiky a jazyka českého. 
V říjnu jsme proto vyrazili na malý výlet a společně 
se III. B navštívili Letecké muzeum v Mladé Bo-
leslavi. Už cesta autobusem je pro řadu dětí in-
tenzivní a  sváteční zážitek. A co teprve samotné 
muzeum a zapálený výklad průvodce, který sám 
dokáže vystavené exponáty pilotovat! Prošli jsme 
společně okolo mnoha zajímavých a jedinečných 
strojů a o každém z nich jsme dostali zasvěcený 
výklad. Vyslechli jsme si originální příběhy o leta-
dlech, jejich konstrukci, letcích... Děti byly vyprá-
věním starého pána velmi zaujaté, a dokonce se 
i na různé věci vyptávaly. Velkým dobrodružstvím 
se ukázal být také letecký simulátor, který si mno-
hé děti vyzkoušely na vlastní kůži. Všichni si uži-
li dlouhou nafukovací skluzavku, kde se vyřádili; 
obchůdek se suvenýry jsme rovněž nenechali bez 
povšimnutí. Odznáčky, přívěsky, modely letadýlek, 
nálepky… bez drobného nákupu se prostě správný 
výlet neobejde. Po dopoledni plném nových zážit-
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jsme se stihli doučit malou násobilku, naučit se některá vyjme-
novaná slova a prozkoumat část naší republiky. 
Společný čas mimo školu jsme prožili i na našich výletech, 
kdy jsme navštívili místní knihovnu a infocentrum. Také jsme 
se vypravili do Mladé Boleslavi, kde jsme objevili krásy Letec-
kého muzea Metoděje Vlacha a mohli se stát piloty nebo si 
vyzkoušet, jak probíhá evakuace z letadla. Také jsme poznali 
svět ptáků  v mladoboleslavské Ekozahradě, kde jsme poznali 
našeho nového sovího kamaráda.
Ve škole se pouštíme i do společného tvoření, kdy se nám po-
vedlo vytvořit krásná umělecká díla z přírodnin. Samozřejmě 
nezapomínáme na naši skvělou partu a tým, který podporuje-
me na třídnických hodinách, kde jsme zavedli například Burzu 
vzájemné pomoci nebo Andělský den.
Nyní se už těšíme na vánoční svátky a věříme, že i naši třídu 
navštíví Ježíšek, který nám už přinesl vánoční stromeček.
Rádi bychom Vám všem z celého srdce popřáli krásné a klid-
né vánoční svátky, mnoho zdraví a lásky, protože pak máte 
i štěstí.

Veselé Vánoce vám přeje III. B
paní učitelka Soňa a paní asistentka Lucka

střÍpky Ze iv. A 
Začátkem školního roku absolvovala třída IV. A adaptační kurz, 
který se konal v Drhlenách – Na Výsluní. Protože je to kousek 
od školy, tak jsme tam došli všichni pěšky a užili si tam krásné 
dva dny. Počasí nám přálo, tak jsme tam mohli využít spoustu 
sportovišť a zahrát si různé hry jako stolní tenis, fotbal, plážový 
volejbal a minigolf. Akce se nám moc vydařila.
Potom jsme ještě byli na dopravním hřišti v Mnichově Hradišti, 
kde jsme se učili poznávat dopravní značky a vyzkoušeli si, jak 
se má jezdit v dopravním provozu na silničním kole.
V říjnu jsme navštívili Ekocentrum Zahrada v Mladé Bolesla-
vi. Byl tam pro nás připraven program s názvem Jmenuji se 
Jizera. Žáci se seznámili s městy, kterými Jizera protéká a se 
zvířaty a rostlinami, které žijí v okolí řeky. Program se nám 
moc líbil.
A nyní už jsme ve třídě připraveni na advent. Vánoční papírový 
řetěz jsme si vyrobili, stromeček ozdobili a  perníčky už máme 
napečené a ozdobené! 

Mgr. Gabriela Hronová, třídní učitelka

ků už na nás čekal autobus a cesta zpět do školy. 
Bylo to moc fajn. Určitě zase brzy něco zajímavé-
ho naplánujeme, aby měly děti na co vzpomínat.
Před podzimními prázdninami jsme s celou třídou 
stihli ještě divadelní představení Africká pohádka 
aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba, 
které nám přivezlo Divadélko pro školy z Hradce 
Králové. Z auly se během vystoupení ozývaly sal-
vy smíchu a soudě podle něj se dá odhadnout, že 
dětem se program opravdu líbil.
Ve škole jsme tradičně oslavili i Halloween, kdy si 
žáci z deváté třídy vždy připraví různé strašidelné 
soutěže a úkoly pro děti z nižších ročníků. I tahle 
akce se povedla a dětem se líbila, některé se stihly 
i trochu bát, ale rozhodně ocenily strašidelné kostý-
my a nápaditost úkolů na jednotlivých stanovištích.
V prosinci nás čeká ještě návštěva Mikuláše s čer-
ty a andělem, tak jenom doufáme, že si některé 
zlobidlo ze III. A neodnesou čerti s sebou v pytli 
do pekla ;-). A pak už se těšíme na Vánoce… škol-
ní besídku s dárečky, stromečkem a pohádkou si 
rozhodně všichni užijeme a po ní nás už čekají 
dlouhé vánoční prázdniny.

Mgr. Vendula Svobodová, třídní učitelka
Mgr. Kateřina Pospíšilová, asistentka pedagoga

co novÉHo ve iii. b 
V letošním školním roce si již od září užíváme, že 
můžeme být spolu a každý den se vidět „naživo“. 
Máme radost z naší výuky, ale také z dobrodruž-
ství, které si společně užíváme naplno. Prozatím 
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poDZiMnÍ Akce 5. třÍD

Mise vyŠeHRAD 
Pořádaly: paní učitelka Květa Havlíková a paní učitelka Ivana 
Kavanová

Akce se konala 21. 9. 2021 v Praze. Jeli jsme vlakem do Pra-
hy. Z  nádraží jsme šli na Vyšehrad. Tam jsme měli program, 
který se týkal vlastivědy. Např. dostali jsme klíče a pak jsme 
hledali truhly, v těch truhlách byly různé předměty, pak jsme 
na hřbitově hledali hroby významných osobností. Z Vyšehradu 
jsme šli na nádraží. Skvělá akce, její význam bylo opakování 
z vlastivědy. Chtěli bychom ještě další takovéhle akce.

Vojtěch Zíta, V. B

stMeLovAcÍ kURZ 
Ve středu 6. 10. jsme jely obě páté třídy na třídenní STMELO-
VACÍ KURZ. Měli jsme namířeno do REKREAČNÍHO DOMU 
U PEŠTŮ, který se nachází v obci ROUDNÝ.

Náš příběh začal tak, že jsme se ráno všichni sešli na nádraží 
v MNICHOVĚ HRADIŠTI. Nasedli jsme do vlaku a jeli do obce 
DOLÁNKY. Tam přijel pán, který nám dal do auta zavazadla 
a odvezl nám je na místo pobytu. V autě jeli i někteří žáci. Ti, 
co tam zůstali, museli jít pěšky. Když jsme tam dorazili, uby-
tovali jsme se. Pak byl oběd a hráli jsme různé hry. Po hrách 
byl odpolední klid. Na pokoji jsme si s holkama povídaly. Ná-
sledovaly hry, večeře a pak zase hry. Poté jsme se umyly 
a šly s holkama spát. Ve čtvrtek po budíčku byla snídaně. 
Poté jsme šli na pěší výlet. Navštívili jsme MALOU SKÁLU 
a HRAD FRÝDŠTEJN. Když jsme dorazili zpět do penzionu, 

tak mě strašně bolely nohy. Následovala večeře 
a opékání buřtů. Poté jsme se s holkama umyly 
a šly spát, protože jsme byly strašně utahané. Pá-
tek začal snídání v 8 hodin. Poté jsme si zabalili 
a šli na nádraží v DOLÁNKÁCH. Navštívili jsme 
DŮM PŘÍRODY. Pak nás čekala cesta vlakem 
do MNICHOVA HRADIŠTĚ.
STMELOVACÍ KURZ se mi moc líbil. Zažila jsem 
tam hodně zážitků. Určitě bych si to chtěla někdy 
zopakovat :)

Tereza Kučerová, V. A

eXkURZe 
Do ponikLÉ 
A MUZeA 
v tURnově 
Na exkurzi do Poniklé jsme jeli 16. listopadu 2021 
s třídou V. A a  s  paními učitelkami Ivanou Kava-
novou a Květou Havlíkovou. V  Poniklé jsme na-
vštívili rodinnou firmu Rautis, kde se ručně vyrá-
bějí perličkové vánoční ozdoby. Ve výrobně jsme 
se dozvěděli, jak se perličky foukají, stříbří, barví 
a řežou. Poté jsme vyrazili do Turnovského muzea, 
kde jsme navštívili výstavu lega a prošli si Cestu 
kamene. Odváželi jsme si s sebou hezké suvenýry 
a krásné vzpomínky. Moc jsme si to užili a myslí-
me, že i ostatní.

Děkujeme paním učitelkám, že nám umožnily 
na tuto akci jet. Moc děkujeme!
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soUtěžÍMe v MAteMAtice
Ani na začátku školního roku naši žáci nelenili a zúčastnili se 
různých matematických soutěží. V říjnu si mohli vyzkoušet úlo-
hy Logické olympiády, kde se zapojili i prvňáčci. V listopadu 
se dobrovolníci poprali s úlohami Pythagoriády a dva žáci, Jo-
hanka Pelantová ze 7. ročníku a Lukáš Vacek z 9. ročníku, 
postoupili do okresního kola.
V pátek 26. listopadu se 11 tříčlenných týmů zúčastnilo online 
matematické soutěže MaSo. O soutěž byl velký zájem. Žáci 
řešili nejen spoustu zajímavých příkladů a úloh, ale také byla 
důležitá zvolená strategie a spolupráce v týmu při doprovodné 
hře. Zúčastnilo se celkem přes 600 týmů z ČR a náš nejú-
spěšnější tým ve složení Antonín Přibík, Vítek Maděra a Josef 
Nohynek skončil na 159. místě, což je moc pěkný výsledek.
Jako v minulých letech se mohli žáci 4.–9. třídy zúčastnit Bobří-
ka informatiky. Nově si vyzkoušeli i úlohy z blokového programo-
vání a moc je to bavilo. Přes 40 dětí se stalo úspěšnými řešiteli.
Děkuji všem za nasazení při řešení úloh a gratuluji těm nejú-
spěšnějším. Mgr. Květa Havlíková

FLoRbALovÝ tURnAj 
DÍvek, kAteGoRie iii.   
20. 10. 2021
Chtěl bych prostřednictvím tohoto článku pochválit a vyzdvih-
nout naše dívky 6. a 7. ročníku za vzornou reprezentaci naší 
školy na florbalovém turnaji základních škol na 5. ZŠ MB. Naše 
děvčata dokázala být druhá ve skupině, hned za florbalovou 
školou, a dále byly úspěšné i v konečné fázi turnaje, v zápase 
o třetí místo. Dokázali jsme vstřelit krásných 13 branek, vyšťa-
vit se z posledních sil, zlomit dvě hokejky a dvakrát dotáhnout 
zápas, který se pro nás vyvíjel hodně nepříznivě. 

Zápasy: ZŠ Kněžmost: 2. ZŠ MB - 4:1, ZŠ Kněžmost: ZŠ Be-
nátky nad Jizerou - 2:2 (dotáhli jsme z 0:2 na 2:2), ZŠ Kněž-
most: 6. ZŠ MB - 1:5, ZŠ Kněžmost: 7. ZŠ MB - 3:3 (dotáhli 
jsme z 1:3), ZŠ Kněžmost: 3. ZŠ MB - 1:5, ZŠ Kněžmost: ZŠ 
Dobrovice - 2:0

Helena Housková, Anna Sajdlová, 
Kateřina Janků, Kateřina Umáčená, 

Andrea Kašpárková, Valerie Červená, V. B

eXkURZe 
Do náRoDnÍHo 
MUZeA
Po poměrně dlouhé době bez školního výjezdu 
se žáci 9. ročníku vypravili do Prahy. Účast byla 
100%. Cílem bylo Národní muzeum, konkrétně 
jeho mineralogická sbírka, kde jsme absolvova-
li komentovanou prohlídku vystavených minerá-
lů. Následně v krásně opravené budově muzea 
zhlédli expozici Zázraky evoluce a úplně čerstvě 
otevřená Okna do pravěku. Potom jsme se pro-
cházkou přesunuli do Celetné ulice do Muzea Ma-
dame Tussauds, kde jsou k prohlédnutí voskové 
figuríny významných osobností, jak českých, tak 
zahraničních.  Účastníci exkurze se tak mohli vy-
fotit třeba s Václavem Havlem, Karlem IV., nebo 
Albertem Einsteinem. Zájem byl i o známé herce 
a téměř všichni si pořídili nějakou tu fotečku. 

Mgr. Alena Brixí
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Za kněžmost hrály: Bayerová Eliška, Pasecká Terka, Dvo-
řáková Kristýna, Paďourková Kačka, Picková Gabča, Janouš-
ková Háňa, Pelantová Johanka, Palaštuková Háňa, Rejzková 
Barča a Jirsáková Jasmínka. 
Děvčata celý turnaj odpracovala fantasticky. Věřím, že to pro 
ně byl krásný sportovní zážitek. Klobouk dolů před nimi...
A nesmíme zapomenout poděkovat SRPŠ za financování tes-
tování před odjezdem na turnaj.

FLoRbAL – o poHáR 
HejtMAnA 
střeDočeskÉHo kRAje
25. 11. naši školu reprezentovali chlapci a dívky 1. stupně 
na florbalovém turnaji s názvem O pohár hejtmana Středočes-
kého kraje. Celá hala v den turnaje sršela naprosto úžasnou 
atmosférou a my jsme turnaj odstartovali senzačně obratem 
proti fotbalové pastelce. Vzápětí jsme smolně neudrželi vedení 
3:1 proti 5. ZŠ MB. V zápasech se 3. ZŠ jsme dokonce nastou-
pili proti našim kněžmosťákům.

Zápasy: ZŠ Kněžmost: 9. ZŠ MB 2:1 (0:1), 5. ZŠ MB: ZŠ 
Kněžmost 3:3, 3. ZŠ MB: ZŠ Kněžmost 6:0, 6. ZŠ MB: ZŠ 
Kněžmost 4:1
Za kněžmost hráli: J. Šturm, V. Soukup, Š. Šíp, J. Haken, Š. 
Urban, A. Bubeníková, V. Matušinec, A. Bednár, B. Rysová, S. 
Charvátová, M. Krucký, Š. Gavura.
Nutno podotknout, že náš tým byl složen převážně ze žáků 
čtvrté třídy, ti mohou na tento turnaj nastoupit i v roce příštím. 
To je pro nás skvělý příslib. Děcka si poprvé vyzkoušela florbal 
na velké hřiště 40 x 20 m, což ve škole nemáme. Nasazení 
dětí a jejich chuť držet krok převážně s hráči, co hrají florbal, 
hokejbal, hokej každý den, bylo úžasné a já za to dětem děkuji. 
Nakonec 1 výhra a 1 remíza nám zajistily nádherný bronz 
a úžasný zážitek. Příští rok jsme zpátky! 

Mgr. Zdeněk Chlup 

Den jAZykŮ
Koncem září se na naší škole konala již tradiční každoroční 
akce: Den jazyků. Žáci ze 7., 8. a 9. ročníku si připravili pro 
své mladší spolužáky z 1. stupně informace o různých cizích 

zemích. Nechyběly zde státy jako Itálie, Španěl-
sko, Rusko a nově se žáci mohli dozvědět něco 
zajímavého i o Koreji.

Mgr. Gabriela Hronová

ŠkoLnÍ DRUžinA
Krásný podzim nám dovolil každodenní pobyt 
na školní zahradě, kde si děti dostatečně vyhrály 
na pískovišti, při míčových hrách a spousta dětí 
se konečně naučila skákat přes švihadlo. Na vy-

cházkách jsme společně pozorovali změny v pří-
rodě, sbírali přírodniny a plody. Vyrobili jsme si 
spoustu krásných dekorací, kreslili obrázky a vy-
zdobili jsme prostory školy. Také jsme navštěvovali 
knihovnu, kde pro nás paní knihovnice měla vždy 
připravený zajímavý program.
Nyní se společně připravujeme na předvánoční 
čas. Povídáme si o zvycích a tradicích spojených 
s Vánocemi, každý den si čteme jeden adventní pří-
běh a společně se těšíme na krásný vánoční čas.
A jako každoročně i letos děti ze školní družiny na-
kreslily v předvánočním čase krásné obrázky pro 
naše seniory z DPS.

Šárka Svobodová, Iveta Jirčíková
Věra Jakubcová, vychovatelky ŠD

keRAMickÝ 
kRoUžek
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li na vrchol kopce Ralsko. V  prosinci jsme se těšili na tradiční 
výstup na liberecký Ještěd, ale bohužel nám to karanténa ne-
dovolila. A tak se budeme těšit, že se nám podaří plánovaný 
výlet uskutečnit po Vánocích, třeba hned v lednu.

Mgr. Gabriela Hronová

MikULáŠská nADÍLkA 

V pátek 3. 12. k nám do školy zavítal Mikuláš se svými po-
mocníky andělem a čertem;  přichystal tak dětem z prvního 
stupně milé překvapení v podobě nadílky. Děti si pro Mikuláše 
připravily krásné básničky a písničky. Mikuláš děti pochválil, 
ale také nezapomněl na čtení hříšníků z Knihy hříchů. Někte-
ré děti chtěly dokonce dobrovolně do pytle k čertovi! Všechny 
děti slíbily, že se budou po celý rok snažit být hodné. Nakonec 
došlo i na tanec čerta s andělem, což děti velmi pobavilo.

Šárka Svobodová

poDěkovánÍ 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat manželům Kamile 
a Pavlovi Malečkovým za poskytnutí vánočního stromečku 
naší škole. Stromek zdobí po celou dobu adventu vstupní aulu 
v ZŠ a je příjemným zpestřením krásného předvánočního času.

žáci a pedagogové ZŠ Kněžmost

V tomto školním roce jsme opět po roce otevřeli 
kroužek keramiky, jehož činnost jsme bohužel mu-
seli, vzhledem k epidemiologické situaci a vzhle-
dem k nařízením, loni přerušit.
S dětmi se scházíme každou středu od 15 do 17hod. 
Děti se nejprve seznámily s hlínou, s technikami, 
které při tvoření používáme a s terminologií. Tvor-
ba keramiky není vůbec jednoduchá záležitost, je 
třeba trpělivosti a také trocha estetického cítění 
a kreativity. Děti se práce s hlínou zhostily výborně 
a jejich výrobky jsou opravdu krásné. I pro nás je 
vždy velkým překvapením, co se nám v keramické 
peci s výrobkem stane. Výsledky vždy stojí za to 
a děti se na ně moc těší.

Šárka Svobodová

tURistickÝ 
kRoUžek 
V letošním školním roce se nám opět podařilo zor-
ganizovat pár výletů s turistickým kroužkem. V říj-
nu jsme jeli do Nového Boru a vydali se přes Sloup 
v Čechách do České Lípy a v listopadu jsme vylez-
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Akce MAteřskÉ ŠkoLy 

vÝUkovÝ pRoGRAM 
„pRvnÍ poMoc“ 

Ve středu 10.11.2021 naší školku navštívily tři usměvavé sest-
řičky v rámci výukového programu „První pomoc“. Paní Stád-
níková, paní Matoušková a paní Suchá.
Přinesly si vhodné pomůcky, blízké dětem - panenku a pej-
ska s logem červeného kříže na zádech. Ten se nám během 
praktických ukázek velice hodil. Jedna holčička se rozplakala 
a pejsek v jejím náručí ji zklidnil. Sestřička citlivě a srozumi-
telně vysvětlila, že se nikdo pana doktora nemusí bát, dotek 

a prohlížení nebolí. Pouze při odběru krve to tro-
šičku zabolí, pláč nevadí, ale nesmí cukat rukou, 
protože by se odběr nepovedl. Děti moc bavily 
praktické ukázky. Odběr krve na panence, sami 
se obvazovaly a pozorovaly sádrování ruky.
Sestřička dětem vysvětlila, proč se v nemocnici 
nosí rukavice, (aby si neumazaly ruce od krve a ji-
ných nečistot) navlékla si je a podala s nimi dětem 
ruku. Přidala i trochu legrace. Nafouknutím rukavi-
ce vznikl prstový balónek, na kterém si děti procvi-
čily názvy jednotlivých prstů.
Všem sestřičkám děkujeme za kvalitně připrave-
ný a dětem srozumitelný program a za jejich volný 
čas.

 Jana Kabátková 
mateřská škola Kněžmost

HALLoWeen 
v ZeLenÉ třÍDě 
Před podzimními prázdninami jsme si povídali 
o Halloweenu. Už od rána přicházely děti ve straši-
delných kostýmech. Třídu jsme tematicky vyzdobili 
a připravili na halloweenskou párty. Na venkovní 
výzdobě se podíleli i rodiče, kteří přinesli originál-
ně vydlabané dýně. Stihli jsme toho docela dost. 
Nechybělo vyrábění, hry, diskotéka s doprovodem 
strašidelné hudby, módní přehlídka a dokonce 
i po roční pauze pohádka ve školce. 

Velký dík patří rodičům za skvěle připravené kos-
týmy, donesené dýně a dobroty pro děti. Všichni 
jsme si toto téma užili a plní strašidelných dojmů 
se „rozutekli” na podzimní prázdniny.           

Vladimíra Bejrová 
učitelka MŠ



kniHovnA

15

Na závěr si pan Bernart připravil překvapení, podařilo se mu 
dohledat informace o četnické stanici v Kněžmostě. Jména 
četníků nám sice nic neříkala, ale to je normální, protože čet-
ník nikdy nesloužil v místě svého bydliště, byl by to střet zájmů.
Kromě přednášky bylo možné v knihovně zhlédnout výstavu 
o prvorepublikových zločinech na mladoboleslavsku.
Nově máme v knihovně k zapůjčení knihu Zločin na západě, 
na které se jako autor podílel pan Miloš Bernart, kniha obsa-
huje skutečné případy z okolí Chebu v období první republiky.
Budeme se těšit někdy příště na shledanou s prvorepubliko-
vým četnictvem.

vÝstAvA obRAZŮ 
jARosLAvA nAjMAnA

V měsíci říjnu jste měli možnost navštívit výstavu obrazů „Čes-
korájsko“ pana Jaroslava Najmana. Krásné obrazy s krajinou 
nám všem blízkou, mnohé dojaly. Děkujeme za zapůjčení 
těchto krásných děl, které důstojně zdobily naši knihovnu.

enviRoMentáLnÍ 
pRoGRAM pRo Děti 
„včeLičky“

přeDnáŠkA 
pRvoRepUbLikovÉ 
četnictvo

V úterý 26. října nás navštívil pan Miloš Bernart 
z muzea Prvorepublikového četnictva v Chlumci 
nad Cidlinou. Během přednášky pana Bernarta 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí ze života 
prvorepublikových četníků. Musíme zdůraznit, že 
jejich služba nebyla vůbec lehká a nároky na toto 
povolání byly tak velké, že i dnes by je málokdo 
splňoval. 
Vyslechli jsme, jak se četníkům žilo, jaké byli je-
jich hodnosti, jakou výzbroj a výstroj používali 
a jak moc se lišil skutečný život četníků od toho 
seriálového v televizi. Hodina plná překvapujících 
informací.
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Hlava a čtyři křídla – včelí děťátko! Vylíhne se ze své komůrky 
a doprovází děti na fascinující cestě včelím světem.
Enviromentální program pro nejmladší žáky základní školy 
v naší knihovně.

návŠtěvy DětÍ Z MŠ 
A ZŠ v kniHovně

Jsme moc rády, za návštěvy dětí ze základní i ma-
teřské školy u nás v knihovně. Školáci se s naším 
programem zorientují v knihovně, seznámí se 
s knižními novinkami a rozšíří si slovní zásobu po-
mocí interaktivních her.
Pro dětičky z mateřinky je připraven program s kni-
hovnickým drakem. Zazpíváme si spolu, naučíme 
se pěknou básničku a vyslechnete si kratičkou po-
hádku s poučením.
Rády pro vás připravujeme program a těší nás, 
když se vám v knihovně líbí.

DÍLničky 
v kniHovně

Poštěstilo se nám připravit pár dílniček, ve kterých 
si děti mohly vyzkoušet šikovnost svých ruček. 
Tvoření z papíru nebo jehla a nit. Své výtvory si 
děti odnesly domů, kde jim budou dělat radost.

pRojekt ADRA
Program pro šesťáky zaměřený na ekologii a pro-
blematiku udržitelného rozvoje.
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Děti s lektorkami z ADRY probraly téma globálního 
oteplování, nedostatku vody a další ekologická té-
mata. K přiblížení daného tématu, pomohly dětem 
komiksové příběhy, nakreslené jejich vrstevníky. 
Děti byly moc šikovné, je vidět, že mají o ekologii 
přehled.

HALLoWeen 
v kniHovně

Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci, byl 
letošní Halloweenský program poněkud skrom-
nější. Děti si mohly vypůjčit knihy se strašidelnou 
tématikou. V dětském oddělení na ně čekal kocour 
Felix s prosbou o strašidelný obrázek. Felix se rád 
bojí a tak mu děti nakreslily krásné obrázky, které 
byly k zhlédnutí na malé výstavě v knihovně.

koMenskÝ 
v koMiksU
Zveme vás na výstavu „Komenský v komiksu“ 
která probíhá v knihovně, v prostorách dospělé-

ho a dětského oddělení. Malí i velcí čtenáři ji mohou navštívit 
v otevíracích hodinách knihovny. Pro děti jsou připraveny pra-
covní listy k výstavě. Pokud se vám podaří pracovní list vyplnit, 
čeká na vás odměna.

novinky DospěLÍ
petra Durst – benning: křehká krása
V durynské vesnici Lauscha běžel život po staletí stále stej-
ně. Zdejší skláři byli vyhlášení svým uměním, které předávali 
z otce na syna. Joost Steinmann vedl úspěšnou rodinnou dílnu, 
přestože měl jen tři dcery. Když ale nečekaně zemřel, zůstaly 
Johanna, Ruth a Marie bez peněz. Jak mají tři osamělé ženy 
přežít v mužském světě? Podle tradice bylo foukání skla vy-
hrazeno pouze mužům, ženy mohly jen pomáhat se zdobením.

Robert bryndza: propast smrti
Soukromá detektivní kancelář 
Kate Marshallové a Tristana 
Harpera má svůj první velký pří-
pad. Před dvanácti lety odhalila 
novinářka Joanna Duncanová 
politický skandál a poté záhad-
ně zmizela. Většina lidí už za-
pomněla, jen Joannina matka 
stále po své dceři pátrá. Kate 
a Tristan vycházejí při svém vy-
šetřování z Joanniných složek 
a poznámek a jdou krok za kro-
kem po jejích stopách. Mezi je-
jími osobními věcmi odhalí Kate 
jména dvou mladých mužů, kteří 
také zmizeli.

Anita Abriel: světlo po válce
Příběh o síle lásky a přátelství inspirovaný skutečnými udá-
lostmi. Vera a Edita přijíždějí v roce 1946 do Neapole. Dvě-
ma židovským dívkám se podařilo uprchnout z vlaku mířícího 
do Osvětimi a do konce války se ukrývaly na statku na ra-
kouském venkově. Teď se ale ze všech sil snaží hodit tem-
nou minulost za hlavu a vybudovat si nový život. První láska 
na sebe nenechá dlouho čekat, ale když Veřin snoubenec ze 
dne na den zmizí, vydávají se obě kamarádky znovu na cesty.

Leah bach: něžný měsíc nad Usambarou
Pokračování románu Nebe nad Kilimandžárem. Povstání změ-
nilo Německou východní Afriku. Charlotta a George, jejichž 
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životní cesty se konečně sešly, už nepoznávají zemi, ve kte-
ré chtěli vychovávat svou malou dcerku. Táhne je to zpátky 
do vlasti. Tam ale na ně nečekají s otevřenou náručí. Přes je-
jich snahu vybudovat si v severním Německu nový život, si 
oba brzy přiznávají, že stále touží po Africe. George nečeka-
ně dostane lákavou nabídku, která je zavede nazpět na černý 
kontinent. Netuší, jakým nebezpečím budou muset čelit a že 
jejich hluboká láska bude vystavena těžké zkoušce.

Michaela klevisová: prokletý kraj
Jelení Horou se několikrát prohnaly 
dějiny plné nenávisti a zmaru. Ves-
nička ukrytá v pošumavských lesích 
dodnes není ideální místo k životu. 
Gerdu s dcerou k návratu sem při-
měl jenom rozvod a nedostatek pe-
něz. Z jednotvárnosti ji vytrhne až 
seznámení s Lindou, která tu pátrá 
po minulosti své rodiny. Vzápětí ale 
ve vesnici za podivných okolností 
někdo zemře a zločin oběma ženám 
pomůže odhalit staré tajemství, kte-
ré nikdy nemělo vyjít na povrch.

catherine shepherd: vražda v ledu
Jedné mrazivé zimní noci je patoložka Julia Schwarzová zavolá-
na k mrtvému tělu. Na efektně nasvícené ploše na náměstí však 
vidí jen krásnou ledovou sochu. Při pohledu zblízka si s hrůzou 
uvědomí, že uvnitř je mladá žena. Nikdo neviděl, jak se tam so-
cha dostala, nikdo neví, jak byla oběť v ledu uvězněna. Navíc 
není možné provést pitvu, dokud socha neroztaje. Než však Ju-
lia může vzít do ruky skalpel, podivný umělec udeří znovu.

julie caplin: chata ve Švýcarsku
Zabalte si kufry a vypravte se 
k zasněženým vrcholkům švý-
carských Alp. Je načase si užít 
výhled do krásné krajiny a vy-
chutnat si přitom sametovou 
horkou čokoládu, výborné sýry 
a úžasnou romantiku. Mina věří, 
že šálek horké čokolády dokáže 
vyřešit všechny trable. A prá-
vě to teď potřebuje. Má za se-
bou totiž pořádný trapas – její 
poslední milostná eskapáda se 
stala okamžitým hitem interne-
tu. Se sbalenými kufry a jasným 
cílem dát si do pořádku život 
se Mina rozhodne utopit svůj žal v té nejlepší horké čokoládě 
na světě. A Mina moc dobře ví, kde ji najít – v útulné chatě své 
kmotry, která se nachází ve Švýcarsku.

Gill thompson: oceán mezi námi
Poutavý román inspirovaný skutečnými událostmi. Matka i její 
syn, rozděleni tragédií během 2. světové války, bojují o svo-
je znovushledání. Po leteckém náletu je v Londýně nalezena 
bloudící žena. Zpočátku si nepamatuje, kým je ani co se přes-
ně stalo, vybavuje se jí matně pouze to, že ztratila něco velmi 
vzácného. Mezitím její syn čeká v sirotčinci a doufá, že se jeho 

matka vrátí. Posléze si ho jako domnělého sirotka 
adoptuje osamělá žena z Austrálie. Pak ale objeví 
tajemství jeho minulosti. Měla by mlčet? Nebo řek-
ne pravdu a bude přitom riskovat ztrátu chlapce, 
který se mezitím stal součástí jejího života?

Mery ellen taylor: staré sídlo
Libby má špatné období a po smrti otce si připa-
dá osamělá. Jediné, co ji drží nad vodou, je pří-
telkyně Sierra a práce 
svatební fotografky. 
Ta ji zavede do histo-
rického sídla Wood-
mont, jehož majitelkou 
je Elaine Grantová. 
Snaží se sídlo obno-
vit, vrátit mu někdej-
ší půvab a otevřít ho 
co nejdřív veřejnosti. 
Mladá fotografka se 
jí hned zalíbí, a tak jí 
zadá úkol udělat foto-
dokumentaci oprav. Li-
bby na první pohled okouzlí starý skleník obrostlý 
zimolezem i dávné příběhy, které jsou s ním spo-
jené. Když nakonec dokáže posbírat odvahu, aby 
vyklidila kancelář svého otce, najde dopis, který 
převrátí naruby vše, co si dosud myslela, že ví 
o svých rodičích, o sobě i o sídle Woodmont.

Anne youngson: tři ženy a člun
Seznamte se s Eve, která se rozloučila se svou 
třicetiletou kariérou, aby našla svého svobodné-
ho ducha; se Sally, jež opustila svého lhostejného 
muže a dvě dospíva-
jící děti a s Anastázií, 
vzdornou a nezávis-
lou obyvatelkou člunu, 
která čeká na to, až ji 
někdo zachrání. Sally 
a Eve se nezkušené 
a špatně vybavené 
vydávají na cestu an-
glickými kanály a od-
tažitá a nepříliš přátel-
ská Anastázie jim dělá 
průvodce. Jak tak plují 
po venkově, na své 
cestě narážejí na vý-
zvy a bizarnosti, které 
je neúprosně sbližují. Odzbrojujícím způsobem au-
tenticky vyprávěný příběh, který překvapuje humo-
rem. Tři ženy a člun vás vezme na cestu po slav-
ných anglických vodách a do hlubin lidského srdce.

novinky DětskÉ
Ally condie, brendan Reichs: Hlubina
Něco prastarého se probudilo ze spánku. V Tim-
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bers všichni vědí, že 
před Tichou záto-
kou je potřeba se mít 
na pozoru. Objevuje 
se tam hrůzostrašná 
Bestie a s ní jsou spo-
jeny další podobně 
děsivé příběhy. Když 
ale do ledových vod 
Tiché zátoky spadne 
kvůli šikaně dvanácti-
letý Nico Holland, tak 
se ho kamarádi Tyler 
a Emma – a dokonce 
i Opal Walshová, kte-
rá jinak tráví čas hlavně s oblíbenými dětmi – vy-
dají zachránit… a v neprostupné mlze objeví ta-
jemný ostrov.

věra Hudáčková barochová: Zuzka a ztracené 
kotě
Může vám malé kotě převrátit život naruby? Zuzce 
je deset, má ráda balet a nemá ráda kočky. Ov-
šem až do chvíle, kdy potká na výletě na Kašperk 
opuštěné černé kotě. Je tak roztomilé! Rodiče ale 
o novém domácím mazlíkovi nechtějí ani slyšet. 
Cestou z hradu si však Zuzka nešťastně zlomí 
nohu v kotníku. Všichni jedou honem do nemocni-
ce a Zuzka musí na operaci. Maminka i s jejím ba-
tohem jede domů. Ale co to? Není náhodou v ba-
tohu černé kotě? Co s ním? Nechají si ho? Bude se 
o něj Zuzka starat?

ondřej Hník: Můj atlas evropy
Jak byste popsali nebo nakreslili místo v Evropě, 
které jste navštívili nebo si přejete navštívit? Ta-
kové zadání dala redakce Albatrosu dětem z celé 
České republiky. Vydejte se na cestu prstem 
po mapě a poznejte všechny krásy a kouty Evropy 
dětskýma očima.

Anna vovsová: Zvířata a detektivové
Nejdřív se ztratil panu Luňákovi papoušek. Po-
tom se ztratilo Dušovým prase. To se stalo v pon-
dělí. A pak to šlo ráz na ráz. Markétě ulítly včely 
a Thuingovým zmizely rybičky z akvária. Když se 
pak ve středu ztratila černá kočka Saze, tak Lila 
řekla, že to takhle dál nejde, že se toho musíme 
ujmout. A hned vzala 
lepenku a na ni na-
psala: DETEKTIVNÍ 
KANCELÁŘ. A v ní 
pracujeme MY. To-
tiž LILA, JÁ, BERTA 
a BOUCH. Při pátrá-
ní po Vořechovi (to je 
můj pes) jsme objevili 
za třetím lesem kou-
řící posed. A v něm 
ztracenýho kluka. Byl 

to jeden z našich nejsložitějších případů: Ali Kabbáni, 10 let. 
Vtipně a svižně vyprávěný příběh o nevážných věcech, ale 
i jedné vážné, ilustrovala Galina Miklínová.

Marek steininger: odvaha je volba
7+1 komiksových příběhů podle scénáře Marka Steiningera 
inspirovaných skautskou historií 
a nakreslených sedmi ilustrátory 
(Š. Jislová, K. Čupová. T. Chlud, 
E. Bartošová, V. Velický, J. Gruml, 
T. Vovsík a V. Strejček). Sedm 
komiksových povídek, sedm pře-
lomových událostí českých mo-
derních dějin a sedm hrdinů. Jsou 
to obyčejní lidé. Mají ale jedno 
společné: Jsou to skautky a skau-
ti, kteří v těžké životní zkoušce 
prokážou neobyčejnou odvahu. 
Od počátků českého skautingu 
přes zakládání prvních dívčích 
oddílů, vypjaté okamžiky za naci-
stické okupace či komunistickou 
perzekuci až po dnešek: to vše v sedmi komiksech.

nA sLovÍčko s MÍstnÍMi 
RoDáky
6. října jsme se sešli v knihovně se dvěma skvělými pány, 
kněžmostskými rodáky. Oba v příštím roce oslaví významné 
jubileum. Povídání se neslo v duchu vzpomínek a oba mají 
na co vzpomínat.
A tak vznikla další část rubriky Na slovíčko tentokrát s panem 
Josefem Brzobohatým a panem Josefem Buriánkem. Dětstvím 
je provázely společné hry, na obecné škole byli spolužáky, až 
pozdější léta je zavála každého trochu jinam. Stále však zůsta-
li kamarády a věrni svému rodišti, Kněžmostu.
na slovíčko: Pánové, jsme rádi, že jste přijali naše pozvání 
a můžeme si s vámi povídat o tom, jak v Kněžmostě bylo a je. 
Vy jste byli asi spolužáky?
josef buriánek: Na obecné, než jsme se rozešli na měšťanské 
školy. Měl jsem v Bakově tetu, tak jsem do měšťanky šel tam.
josef brzobohatý: Já jsem šel do Hradiště.
na slovíčko: To ale už bylo nějaké autobusové spojení?
josef brzobohatý: Kdepak autobus, všechno pěšky.
josef buriánek: Na Bakov jsem jezdil v zimě vlakem. Auto-
busem na Koprník, ten byl hrozně nacpaný, hodně lidí jezdi-
lo do Škodovky do práce. V Bakově jsme pak hodinu čekali 
na vyučování, ale pustili nás do školy dřív. No a v létě na kole.
josef brzobohatý: Na Hradiště nejezdilo nic, no bylo to 
za války. V zimě nebyla ani silnice protažená. Nad Dobrou Vo-
dou byla většinou závěj pomalu až po pás, tak jsme se tam tím 
sněhem brodili.
josef buriánek: Ke konci války se do školy nechodilo, to tak 
jednou za týden se šlo pro úkoly. To takhle jednou jsme jeli 
z Bakova a najednou od Dneboha letělo německý letadlo a le-
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tělo nízko. Tam shodilo dvě pumy, i tady u Suhrovic. Odlehčo-
valo si. My vletěli do příkopu, no báli jsme se. Ještě i u Obrub 
si odlehčilo. Naštěstí to nespadlo na žádné objekty. Pak jsme 
se šli na tu jámu u Suhrovic podívat.
na slovíčko: A jak se v Kněžmostě žilo v dobách vašeho dět-
ství?
josef brzobohatý: No byly tady snad všechny obchody i ře-
mesla.
josef buriánek: Je pravda, že každý řemeslník měl ještě 
i malé hospodářství, jinak by se asi neuživil. Nakonec tady 
co sedíme, byla hospoda u Maixnerů. Jenom na náměstí byly 
ty hospody čtyři. Tady, Cerhovi, Radnice a Kopeček a ještě 
i na Žantově byla hospoda.
josef brzobohatý: Kdysi byla hospoda také u nás, tedy for-
manská hospoda. Ale když rodiče dům kupovali, tak tu byla už 
jen policejní stanice. My jsme pak měli také obchod, prodávali 
jsme také benzín a oleje.
na slovíčko: A co dětské hry a sport.
josef brzobohatý: Byli jsme vlastně pořád venku, hráli jsme 
si společně celá parta. Pamatuješ, jak nám Kotrman dělal ta 
děla?
josef buriánek: No jo, když jsme byli malí, to jsme měli armá-
du. Dřevěný flinty, taky dělo na karbid.
josef brzobohatý: A pak jsme se nakonec poprali. V Kněž-
mostě se za našeho mládí hodně cvičilo, každou neděli do-
poledne jsme jezdili na soustředění, to jsme jezdili Bousov, 
Bakov a nebo i tady a trénoval nás olympionik, na jméno si 
nějak nevzpomenu. No a jako již starší jsem dělal cvičitele i já. 
Sportovalo se hodně.
josef buriánek: Hrál se i hokej, já jsem byl vždycky brankový 
rozhodčí, mával jsem praporkem za bránou. Naštěstí mě nikdo 
netrefil. Nejdříve se hrálo na Kněžmostským rybníce. Pak se 
pod bývalou školkou, vždycky když mrzlo, zastavila strouha, 
voda se vylila, zamrzla a už se hrálo.
josef brzobohatý: Později se tam vybudoval stadion, celá 
ta plocha se musela vybrat a srovnat. Dělalo se až do noci při 
světlech. Někdy klukům doktor Jirouš napsal potvrzení a místo 
do práce šli budovat stadion.
josef buriánek: Ale stejně se málokdy ta soutěž dohrála, pře-
stalo mrznout a bylo to. Tady se hrálo dost vysoko, hrála se 
první třída.
josef brzobohatý: Bylo s tím čím dál víc práce, klukům se 
pak již ani nechtělo, prorůstalo to trávou. Některá místa díky 
pramenů pořádně nezamrzla, zůstala stále mokrá. Byl záměr, 
že se tam naveze 10 cm písku a srovná se to.
josef buriánek: Ale jak se postavil stadion v Boleslavi, tak 
to tady pomalu upadalo, jezdilo se tam. A bylo to bez práce. 
Většinou po hlavním zápase hrály nižší třídy. Ale tam já jsem 
už moc nejezdil.
na slovíčko: Na stadion si pamatuji. Poměrně dlouho se 
tam chodilo bruslit, hlavně děti. Ale postupně zimy byly 
mírnější, málokdy zamrzlo na delší dobu. Místo se postup-
ně přestalo udržovat, mantinely se rozpadaly. A dnes není 
po dřívějším stadionu ani památky, jen ty fotografie zbyly. 
Ale co fotbal?

josef brzobohatý: V Kněžmostě se vždycky hrál 
fotbal, ve stejném místě jako je dnes, bylo fotbalové 
hřiště i za našeho mládí.
josef buriánek: Fotbal se tady kopal už před 
válkou, ale za války se hřiště zoralo. Správce ze 
Solečku sem dal dva páry koní a hřiště se zoralo 
a raději se tam daly brambory nebo obilí. A fotbal 
se hrál u Lítkovic.
josef brzobohatý: Chodil jsem tam taky hrát, zá-
pasy s Lítkovečákama byly nezapomenutelný.
na slovíčko: A pánové jak po měšťance, jak jste 
se rozhodovali, co budete dělat?
josef buriánek: Já jsem se u soukromníka v Hra-
dišti vyučil řezníkem, tomu nakonec podnik zru-
šili, měl jenom krám a já šel do Masny Liberec. 
Ale onemocněl jsem a v masně už dělat nemohl. 
V Kněžmostě se začala budovat strojně traktoro-
vá stanice, dostal jsem práci skladníka a zůstal tu 
i po otevření traktorky. No a pracoval jsem tu celý 
život, až do důchodu.
josef brzobohatý: My jsme měli obchod, tak 
jsem se vyučil obchodníkem. Obchod nám ale 
zavřeli a já šel do Liazu. Tam jsem se nakonec 
i vyučil. Dělal jsem ve vývoji, hodně jsem cestoval 
po republice. Také jsem ráno naložil jednoho člo-
věka a jel s ním na Slovensko do Humenného. Měl 
tam poradu, no a asi tak po hodině jsme se vraceli. 
Nakonec jsem v Liazu pracoval celých 40 let.
josef buriánek: No vždyť mu jinak neřekli než 
Dakar.
josef brzobohatý: Vždyť já jsem na vývoji těch 
aut dělal, znal jsem je snad do posledního šroub-
ku, tak jsem se dostal i na ten Dakar. Byla to nád-
herná zkušenost a setkání se zajímavými lidmi.
na slovíčko: Děkujeme pánové za váš čas a pří-
jemné vaše vyprávění.
Dakarský příběh pana Brzobohatého je na další 
povídání a bylo by velmi zajímavé jej v příštím 
roce uskutečnit. Děkujeme panu Brzobohatému 
a Buriánkovi za velmi pěkné vyprávění, kdy se 
ve svých vzpomínkách výborně doplňovali. Vzpo-
mínek a příběhů by bylo na několik takových se-
tkání. Děkuji také Jiřímu Jarošovi, který celé toto 
setkání zorganizoval a Jiřímu Švermovi, který se-
tkání zachytil svou kamerou.

Hana Bejrová

27. 12. – 31. 12. 2021 
ZAvřeno – DovoLená

PŘEJEME VŠEM
 KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH

 HODNĚ ZDRAVÍ 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022

Ivana Cenefelsová a Lada Charvátová
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Druhý den, i přes menší nepřízeň počasí, jsme se vydali 
na pěší výlet (o délce 6,5 km). Po návratu zpět a odpočinku si 
naši malí hasiči s chutí procvičovali suchý nácvik útoků. 
Sobota už se nesla v duchu cyklovýletu v okolí Přelouče, ne-
chyběly zastávky na oběd, občerstvení a koupání. Celkově se 
nám podařilo urazit úctyhodných 42 km. Večer se opět nesl 
ve znamení kytar, zpěvu a společenských her. 

Nedělní dopoledne probíhalo v poklidu v areálu kempu u vody 
a odpoledne už se balilo a připravovalo na návrat domů.
Nesmíme opomenout poděkování zástupcům SDH Buda-Hor-
ka, kteří svým nápadem na výběr lokality a svou účastí přispěli 
k vynikající atmosféře.
Akce se nám vydařila a všichni už se těšíme na následující 
ročník.
Poslední akcí letošního roku, která stojí za zmínku, byl spor-
tovní den malých hasičů konaný na solecké návsi na konci 
září. Na dobře připravené a místy i náročné trati, kde nechybě-
ly prvky hasičského útoku, se celkem vystřídalo 14 závodníků. 
Během závodění nebyla nouze o pěkné sportovní výkony a vý-
sledky. Po odběhnutí dvou kol malých závodníků, se na start 
závodu postavili i dospělí hasiči SDH Solec Malobratřice, které 
doplnili hostující zástupci SDH Buda-Horka a SDH Borovice. 
A ani zde nechybělo velké nasazení a parádní výkony. 
Po odběhnutí všech závodníků proběhlo slavnostní vyhlášení 
a předání odměn všem zúčastněným malým sportovcům pod 
pergolou za soleckou hasičárnou.
Všem zúčastněným děkujeme za sportovní výkony a obci 
Kněžmost za finanční podporu, ze které byla akce realizována.
Všichni doufáme, že i následující rok bude pro náš sbor plný 
aktivit, nácviků a hlavně hasičských soutěží. 

Petr Chmel 
zástupce velitele SDH Solec - Malobratřice

Foto: Jaromír Bartoš, Tereza Koprnická, Lenka Chmelová

tj sokoL kněžMost 
– cvičenÍ DětÍ – 
vŠestRAnnost
Když půjdete kolem naší kněžmostské sokolovny ve čtvrtek od-
poledne, zřejmě budete svědky toho, jak do ní zvesela vstupují 
děti a pak i s úsměvem ve tváři v podvečer šťastné odchází. 

sDH soLec – 
MALobRAtřice

oHLÉDnUtÍ 
ZA RokeM 2021
I přestože se hasiči SDH Solec-Malobratřice nezú-
častnili žádné soutěže, nezaháleli! Ohlédneme se 
za důležitými akcemi tohoto roku.

Na jaře tohoto roku jsme se jako každoročně zú-
častnili akce „Ukliďme Česko“. Naším rajónem, 
na který se každoročně soustředíme, jsou komu-
nikace kolem Solce, Solečku a Malobratřic. Této 
dobrovolné aktivity se zúčastnili nejen dospělí, ale 
i děti z řad našeho sboru. Opět jsme nasbírali ně-
kolik pytlů odpadků, které nezodpovědní lidé po-
házeli zejména do příkopů podél silnic. Svoz pytlů 
následně zajistila technická četa obce Kněžmost.
Další akcí v tomto roce byl již třetí ročník hasič-
ského kempování spojeného s výletem na kole. 
Letošní ročník se uskutečnil v autokempu Semín 
nedaleko Přelouče. 
Termín odjezdu byl stanoven na čtvrtek 24.6. a ná-
vrat na neděli téhož týdne. 
Po odpoledním příjezdu jsme začali budovat naše 
zázemí a večer se nesl v duchu grilování, hraní 
na kytary a společného zpěvu. Bohužel v tento den 
přišla i nepříjemná zpráva o řádění tornáda na jihu 
Moravy. I když jsme byli vzdáleni 60 km od domo-
va, tak jsme společně se zbylými členy SDH a čle-
ny Solínka začali plánovat „Bleskový festiválek“ 
na podporu obětem této živelné katastrofy, který 
se následně uskutečnil na solecké návsi.
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Jsou to děti předškolní i mladší žáci a žákyně. Již několik let tu 
totiž právě ve čtvrtek probíhá cvičení právě pro ně. Děti, kte-
ré chodí do Sokola na cvičení, se učí poznávat své tělo a jeho 
možnosti.  Mladší se poznávají - získávají nové kamarády/ky, 
učí se říkanky, nové cviky, hrají hry, učí se novým dovednostem. 
Straší se učí novým cvikům, zkouší vytrvalost, zrychlení v urči-
tých pohybových aktivitách, a někdy v týmech závodí mezi se-
bou - učí se tak pracovat se svými emocemi při výhře i prohře.  
Mou největší radostí je, když vidím, že do Sokola přichází rády 
a když je vidím radostně švitořit, když končíme a loučíme se. 
Mnohdy totiž první pohybové aktivity a návyky získávají právě 
v Sokole při cvičení všestrannosti. Pokud odchází a jsou šťast-
né, je to první a nejdůležitější krok k tomu, aby sport a pohyb 
měly rády. 
Do nového roku 2022 nám všem přeji především zdraví. Dě-
tem pak i právě ten již mnou několikrát zmíněný úsměv ve tvá-
ři. Na šťastné dítě je totiž radost pohledět. 

Hovorková Martina cvičitelka II. tř. RDPD

kněžMostskÉ 
Zvony

Většina věcí podléhá času, stárne, přežívá se 
a postupně ztrácí svůj smysl. Kdo by dnes tloukl 
obilí cepem, cestoval dostavníkem, kdo by chtěl 
nosit vodu od studánky. Zvony jsou však stále stej-
né. Jejich paměť sahá za vzestup i pád římského 
impéria, zněly na rytířských turnajích, ohlašovaly 
nebezpečí, odměřovaly čas. 
V průběhu času se vyvíjely a měnily i způsoby 
zvonění. V šestnáctém století, v době největšího 
rozkvětu zvonařství, se vyzvánění stalo složitým 
uměním a zvon svébytným hudebním nástrojem. 
Zvony dokázaly znít slavnostně i výstražně, uměly 
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To, že je teď opět jiná doba, se snažíme dokázat i my se svým 
projektem, který se teď dostává do druhé fáze, totiž k odlévání 
samotných zvonů, jejich výzdobě a umístění duchovních i de-
dikačních textů.

Když se narodí dítě, křičí. Když přijde na svět zvon, zpívá. Říká 
se, že každý zvon má svůj hlas, jehož text je součástí výzdoby. 
A jaké budou hlasy našich nových zvonů? 

Hlas zvonu svatý František: „Blahoslavení chudí v duchu, 
neboť jejich je království nebeské“

Hlas zvonu svatá Anna: „Blahoslavení čistého srdce, neboť 
oni budou vidět Boha“

Hlas zvonu svatá Ludmila: „Blahoslavení plačící, neboť oni 
budou potěšeni“

Hlas, který každý zvon ponese do dáli jako poselství. Hlas, 
jenž přes odstup dvou tisíc let přináší vyznání míru, lásky, víry, 
pokory a naděje. Poselství, které neztratilo nic na svém ob-
sahu, neboť Vánoce nejsou jen svátečními dny v kalendáři, 
ale především stavem mysli a srdce. Poselství, které takovým 
způsobem dokážou vyslovit jen zvony.

Rádi bychom vám představili návrhy na výzdobu našich kněž-
mostských zvonů a připojujeme i kompletní seznam dárců.

Za použití myšlenek Petra Rampíra 
sepsal Spolek přátel kultury Kněžmost 

Zdeněk Zdobinský, David Vejražka a Luděk Haken

…a ještě něco ke kněžmostským zvonům. Začátkem prosince 
nás kontaktoval pan Václav Šolc, autor knihy „Mlýny na Kněž-
mostce“, a přišel s nápadem věnovat 100 knih právě na ob-
novu našich zvonů. Sám vytvořil plakát, který upozorňuje 
případné zájemce, že koupí téhle knihy podpoří realizaci kněž-
mostských zvonů. Každá kniha bude obsahovat pamětní list 
s pořadovým číslem, aby každý majitel věděl, v jakém pořadí 
si knihu koupil.

Děkujeme panu Šolcovi za jeho nápad i realizaci. 
Spolek přátel kultury Kněžmost 

Zdeněk Zdobinský, David Vejražka a Luděk Haken

lkát i jásat, varovaly před povodněmi, bily na po-
plach při požárech, vítaly člověka při jeho naroze-
ní, vyprovázely ho na poslední cestě. 
Říká se, že když hřmějí děla, múzy mlčí. Stejně tak 
dobře by ale druhá část mohla znít „zvony mizí“.
I v Kněžmostě jsme během obou světových válek 
přišli o všechny zvony, které byly zavěšené ve věži 
kostela. Za druhé světové války se všechny zrekví-
rované zvony shromažďovaly v hamburském 
přístavu, odkud se vozily do továren na výrobu 
zbraní. Mimochodem, po válce, v rámci splácení 
reparací, byla značná část téhle zvonoviny připra-
vená k navrácení. My jsme si ji ale nikdy neodvezli. 
Jiná doba, jiný mrav. Zvony tehdy v téhle republice 
zkrátka nebyly „v kurzu“. 
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nAŠe MÍstnÍ části 
sUHRovice, DRHLeny, 
čÍžovkA v posLeDnÍcH 
MěsÍcÍcH RokU 2021
Určitě si někteří čtenáři vzpomenou, že jsem v letošním roce 
psal článek o tom, jak jsme vlastními silami začali zlepšovat 
naše okolí v Drhlenách.
Rád bych na toto téma navázal, ale s tím rozdílem, že další 
provedené novinky v Suhrovicích a Drhlenách byly ze strany 
obce Kněžmost.
Zřejmě nejdůležitějším počinem bylo zahájení stavby vodovo-
du na Paseku v Suhrovicích, která se v současných dnech 
dokončuje. Voda v posledních letech v této části Suhrovic 
dost chyběla a všichni čekali, kdy se hrábne do země s velkou 
nedočkavostí. Celá nová část se napojila na vodovodní řad 
rekonstruovaný v roce 2018. Tím bude dokončen celý dlouho-
dobý plán, jak zabezpečit celé Suhrovice dodávkami kvalitní 
pitné vody.

Samozřejmě si každý uvědomuje, že voda v budoucnosti 
bude důležitá, proto již vznikají přípravy i v další naší místní 
části Drhleny. Bude to sice v horizontu několika příštích let, 
ale důležité je, že vize, kdy otočím doma kohoutkem a poteče 
z něj voda, je reálná, a ne, že místo vody uslyším všelijaké 
zvuky v potrubí. Mluvím ze své zkušenosti a nic příjemného 
to není.

Další potřebnou opravou byla obnova mostku na začátku Su-
hrovic směrem od Kněžmosta, při odbočení k nemovitostem 
trvale bydlících občanů. Stav byl katastrofální a voda při deš-
tích z jedné strany na druhou nemohla odtékat. Starý poškoze-
ný mostek se zcela odstranil a byl postaven úplně nový. I zde 
není zatím úplně vše dokončeno a bude dále potřeba pokračo-
vat v odtoku vody až k přepadu rybníka Patřín. Ale to je pouze 
terénní úprava již bez větší náročnosti.

Abych nemluvil pouze o Suhrovicích, tak v Drhle-
nách se u autobusové zastávky po dohodě pro-
vedla úprava plochy na odpadové kontejnery. 
Místo neuspořádaného postavení kontejnerů se 
zcela určitě celý prostor změnil k lepšímu, i když 
cíl do budoucna je podobný kójím, které se kdysi 
postavily na několika místech v Kněžmostě a dal-
ších místních částech.
Jsem velmi rád a doufám, že všechny provedené 
akce, a je jedno, zda jsou provedeny z vlastní inici-
ativy či ze strany obce, mají smysl a budou dlouho 
sloužit k tomu, čemu mají.
Samozřejmě, pokud se rozhlédneme po našich 
místních částech, najdou se zde i další věci, které 
je potřeba opravit nebo rekonstruovat. Uvědomu-
jeme si však, že není možné naše připomínky re-
alizovat hned, a že nejsme v rámci obce sami, ale 
mít představy a plány není vůbec na škodu.

Poslední, o čem bych se rád zmínil a souvisí to 
spíše s relaxem místních občanů, byla akce pro 
naše děti v posledním víkendu října – Halloween. 
Na to, že v minulém roce se tato akce neuskuteč-
nila kvůli špatné zdravotní situaci, tak letos účast 
byla slušná, jak v počtu dětí tak i dospělých. Děti 
vyřezaly krásné dýně a jak jsem sledoval, užily si 
večer podle svého v dosti radostné náladě.



osADy

25

tobusové zastávky. V plánu je potom osazení stejného měřiče 
ve směru od Násedlnice. 
Již během prvních „pár“ dní, kdy funguje uvedený měřič, je pa-
trné, že řidiči svou rychlost při vjezdu do obce upraví, někdo 
víc, někdo měně, naprostá většina potom předepsanou rych-
lost skutečně dodržuje. Ze statistiky měření však vyplývá, že 
se najdou i tací, kterým je vše jedno, naštěstí jich je opravdu 
minimum. Nejvyšší zaznamenaná rychlost zatím dosáhla hod-
noty 153 km/h. Takového řidiče snad může omluvit jen to, že jel 
v krajní nouzi, jinak ho považuji za skutečné, a odpusťte mi ten 
výraz, hovado. Takoví lidé však ignorují nejen radary. Statistiky 
měření budou pravidelně vyhodnocovány a z jejich výsledků 
bude možno určit období, kdy dochází nejvíce k nedodržování 
předepsané rychlosti a na tyto časy potom budeme žádat za-
měřit pozornost policie.
Věřím, že se nám podaří dotáhnout tuto aktivitu do konce 
a po osazení druhého měřiče se situace zklidní i při příjezdu 
od Násedlnice, kde děti často přecházejí silnici a je zde i užší 
profil vozovky pro míjení vozidel. Vítáme ochotu obce podílet 
se na nákupu a zároveň děkuji všem, kteří byli ochotni na po-
řízení prvního měřiče přispět. Jmenovitě bych chtěl poděkovat 
firmě Afinaservice, o. z., Praha, fa. Rekrutservice, s.r.o., Mla-
dá Boleslav, fa. Artefa, s.r.o., Řepov, p. Zdeněk Fidler, Březno, 
p. Yuriy Salamatin, Koprník, fa. ZZN Polabí, a.s., Kolín. Další 
sponzory, kteří chtějí přispět na druhý radar, uvedu po dokon-
čení projektu. Vzhledem k tomu, že nám ještě nějaké finanč-
ní prostředky chybí, budeme se snažit ještě nějaké ochotné 
dárce oslovit. Zjistili jsme, že nám na Koprníku droboť přibyla 
a tak cokoliv, co může přispět ke zvýšení její bezpečí (a nejen 
její), nám dává smysl.

Mgr. Ladislav Kilián
předseda osadního výboru

Takže jediné co chybí dodat, je poděkování ve-
dení i pracovní četě obce Kněžmost za všechno 
provedené a podporované v letošním roce. Vážím 
si spolupráce, která je vidět a přináší z pohledu 
osadního výboru výsledky.

Ladislav Bartoň 
předseda osadního výboru

besip nA kopRnÍkU
Bezpečnost silničního provozu a dodržování jeho 
pravidel je v naší zemi všeobecně známý problém, 
ne všichni jsou ochotni se jim podřídit a dodržovat 
je. Na našich silnicích tak v důsledku jejich porušo-
vání dochází k mnoha kolizním situacím, ale např. 
i k poškozování majetku k silnicím přiléhajícímu. 
Nikomu bych nepřál zažívat třes domu jako při ze-
mětřesní při průjezdu těžké techniky, navíc nepo-
volenou rychlostí. Přechod silnice na autobusovou 
zastávku nebo ke hřišti je pak někdy skutečným 
dobrodružstvím a to nejen pro děti.
Osadní výbor se rozhodl pokusit se situaci alespoň 
částečně řešit. Ve spolupráci s obecním úřadem za-
jistil na vozovce při vjezdech do místní části nástřik 
vodorovné dopravní značky, upozorňující na přítom-
nost dětí. Uvedené značky ze silnice opravdu přímo 
křičí! V návaznosti na tyto značky potom v rámci 
fundraisingových aktivit se osadní výbor pokusil za-
jistit alespoň část finančních prostředků, ze kterých 
by se pořídily měřiče rychlosti (radary, chcete-li), 
které by ještě více zklidnily dopravu v místní části. 
Aktivita byla úspěšná a tak již od podzimu je v pro-
vozu měřič rychlosti, měřící a evidující překročení 
rychlosti ve směru od Kněžmostu, v blízkosti au-
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poDěkovánÍ 
ZA vÝstAvbU voDovoDU 
nA pAsekácH
Děkujeme tímto pracovníkům obecního úřadu Kněžmost 
za zajištění akce stavby veřejného vodovodu Na Pasece v Su-
hrovicích. Ještě větší dík patří pracovníkům firmy Zikuda, kteří 
na akci pracovali ve velmi ztížených podmínkách co se týče 
počasí, zejména pak ke konci listopadu.
Přejeme všem v této nelehké době hlavně zdraví a klidné pro-
žití nastávajících svátků vánočních.

rodiny Halbichovi ze Suhrovic

poDěkovánÍ ZA obnovU 
kosteLA 
Dovolte mi smeknout pomyslný klobouk a poklonit se před 
prací pánů Zdobinského a Vejražky. 
Jelikož jsem díky zdravotnímu stavu málo pohyblivý a strávím 
denně dost času na židli, z které vidím nejen na televizi, ale 
i na ulici a kostel, tak vlastně od začátku mohu sledovat práce 
probíhající na tomto svatostánku. 
Samozřejmě jsme Češi, takže u všeho takříkajíc „rypákujem” 
a já nejsem výjimka, také jsem zastával názor: „Ať si to opra-
ví majitel, tj. Vatikán!” a proč se neudělá to nebo ono. Ale teď 
se blíží vše do finále a musím říci: „Keci jsou nanic, rozhoduje 
výsledek!” A proto, Zdeňku a Davide, to množství svého času, 
co jste do stavby vložili, ať už sháněním sponzorů, dodavate-

lů nebo pořádáním kulturních akcí, se zhmotnilo 
v perlu obce. A naši předci, kteří kostel postavili, 
mohou v klidu spát. Jejich dílo dál žije a to díky vám. 

Jaroslav Bejr st. Kněžmost

poDěkovánÍ 
tecHnickÉ četě
Chtěl bych touto cestou poděkovat za odvedenou 
práci místní technické četě obecního úřadu pod 
vedením pana Libora Nového. Tato malá skupina 
včetně pana Stanislava Tuzara ve sběrném dvoře 
si zaslouží naše uznání.
Stejně tak vyslovuji velké poděkování panu Vlasti-
milu Drtilovi, který přímo vzorově uklízí naši obec.
Děkujeme Vám. Jiří Jaroš, Kněžmost

Instalace věžních hodin

Renovace křížku u kostela
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Víte, říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Pojďme tedy 
do budoucna patřit k těm, kteří do toho jdou i s tím rizikem, 
že se něco nepodaří. Garantuji vám, že většina věcí se nám 
podaří a budeme mít ten jedinečný pocit, o kterém jsem psal 
na začátku.

Krásné a požehnané Vánoce 
a rok 2022 plný krásných pocitů 

Vám přeje Spolek přátel kultury Kněžmost

pocity
Prvního prosince jsem jel na nákup, byl krásný 
slunný den a já jsem jen tak koupil kytici tulipánů 
a odvezl jsem ji jedné pětaosmdesátileté paní, kte-
rou znám od dětství. Když jsem jí kytici předával, 
nevěděla, za co, „jen tak“, říkám, byla dojatá a měla 
radost. Sedl jsem si do auta a po cestě domů jsem 
si uvědomil, že tu největší radost a ten nejkrásněj-
ší pocit někde tam uvnitř jsem měl já sám. Pocit, 
který se nedá zaplatit v žádné měně a když je váš 
úmysl upřímný a bez nároku na odměnu, je o to 
silnější. Pocit, který ale časem vyprchá a když ho 
chceme znovu zažít, musíme čas od času udělat 
něco, čím bychom si ho zase na pár dní navodili. 
Říká se tomu altruismus, ale upřímně si myslím, 
že je úplně jedno, jak tomu, kdo říká. Pracovat pro 
lidi není vždycky lehká věc, kdyby se však našel 
jen jeden člověk, kterému se líbí, co děláte, má to 
smysl. Velice si vážíme všech těch dobrovolníků 
pracujících pro děti, seniory, invalidy v různých zá-
jmových a především sociálních zařízeních. Dělají 
společnost starým osamoceným lidem a řekl bych, 
že je obohacuje nejen ten krásný vnitřní pocit, ale 
i přirozená moudrost těch zkušených lidí.
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