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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a jsou tu krásné adventní dny se svojí slav-
nostní atmosférou blížících se svátků. Pro mnohé je to nejkrás-
nější období z celého roku, někdo to cítí třeba jinak. Pokusme 
se však všichni na chvilku zastavit, rozhlédnout se kolem sebe 
a zapřemýšlet nad děním kolem nás.
Snažme se šířit kolem sebe pochopení a vzájemnou úctu. Za-
vzpomínejme, jak jsme prožívali Vánoce jako děti a netrpělivě 
čekali na Ježíška. Najděme si čas na setkání se svými nejbliž-
šími. Kouzelná atmosféra Vánoc by nás měla naplňovat štěs-
tím a láskou. 
Přeji Vám, vážení spoluobčané, vše dobré v časech příš-
tích a krásné Vánoce. 

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

HRÁDek DěkUje
Letošní rok byl jako každé 4 roky volební. Bohužel účast kore-
spondovala s celostátním měřítkem. Jednoduše řečeno žád-
ná sláva to nebyla, protože necelá polovina u voleb (49,39%) 
má asi své důvody. Dle mého názoru se jedná o vliv „vysoké“ 
politiky na stav společnosti. Důvody ať nám sdělí ti povolaněj-
ší. Nicméně u nás kompletně zaplněné 4 kandidátky svědčí 
o tom, že se někteří lidé o dění v Kněžmostě zajímají a chtějí 
se na vedení obce podílet. Samozřejmě toto platí pro všechny 
místní části obce Kněžmost. 
Naše sdružení nezávislých kandidátů Hrádek vzniklo v roce 
2014. Tehdejší volební úspěch 4 zastupitelů nás příjemně pře-
kvapil. Úspěchy ale zavazují, a to jsme si samozřejmě uvědo-
movali i my. Po celé další období jsme se řídili jednoduchým, 
ale výstižným heslem: „Ne slova, ale činy za nás hovoří“. To se 
pravděpodobně projevilo i při volbách v roce 2018, kdy jsme již 
získali 6 míst v nejvyšším orgánu obce z 15 zastupitelů obce 
Kněžmost.
Letos jsme kandidovali již na třetí volební období. Voliči svými 
hlasy určili SNK Hrádek vítězem s 35,21 % a s tím spojených 6 
zastupitelů.  Tento výsledek i náskok více jak 5 % před druhým 
nám přinesl příjemný pocit z dobře vykonané práce a další zá-
vazek pro následující období. 

Dovolte mi poděkovat všem voličům, kteří přišli 
k volbám. Pochopitelně zvláště děkuji jménem 
SNK Hrádek voličům tohoto sdružení. Mohu Vás 
ubezpečit, že budeme pokračovat v nastoupeném 
trendu, abychom všichni společně mohli konstato-
vat „Dobře se nám tady žije“.

za SNK Hrádek Ing. Karel Hlávka
starosta obce

novinkY Z RADnice
Vážení občané Kněžmostu a místních částí, máme 
pro vás několik novinek a změn z našeho obec-
ního úřadu. Podzimní čas je za námi a jen co se 
někteří z nás oklepali z příchodu školního roku, 
připravujeme Vánoce. Občas se až zdá, že sotva 
z jednoho kola vyskočíme, naskočíme do dalšího. 
Snad se nám tedy alespoň mezi vánočními svátky 
podaří trochu zvolnit, a přece jen se v tom zimním 
čase uvolnit a relaxovat.
Chtěli bychom vás krátce seznámit s naší novou 
kolegyní Petrou Mužíčkovou, která v říjnu vystřída-
la Lenku Hybnerovou a bude mít na starost sprá-
vu majetku v oblasti prodeje a nájmů pozemků. 
Nové kolegyni přejeme, ať se jí u nás daří a líbí, 
jak pracovně, tak v našem kolektivu. S Lenkou se 
loučíme a též přejeme hodně štěstí a zdaru v no-
vém zaměstnání. Během letošního roku také ode-
šla do již zaslouženého důchodu vedoucí našeho 
stavebního úřadu paní Marie Koudelková. Bohužel 
do dnešního dne se na její místo nepodařilo najít 
náhradu, a tak nám stavební úřad osiřel na jednu 
pracovní sílu. Rozloučili jsme se také se Soňou 
Hemzalovou, která zastupovala místo podatelny 
a pokladny v přízemí našeho úřadu v době mateř-
ské dovolené Lucie Kobrlové, kterou tímto vítáme 
zpět v plné pracovní síle. 

opRAvA HŘbitovnÍ 
ZDi
Českou republikou se 21. října 2021 prohnala sil-
ná vichřice, která způsobila problémy ve velké 
části naší země. Na kněžmostském hřbitově se 
sesypala část zdi za místní lékárnou a na budově 
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název osadního výboru Funkce jméno

Býčina
Předseda: Martin Píč

Členové: Jaroslav Abraham, Jaroslav Černý

Drhleny, Čížovka, Suhrovice
Předseda: Ladislav Bartoň

Členové: Štěpán Bystřinec, Miloslav Zajíc, Petr Halbich, Silvie Szikorová 

Chlumín, Lítkovice
Předseda: PhDr. Jaroslav Palaczuk 

Členové: Martin Hašek, Jitka Svobodová

Koprník
Předseda: Mgr. Bc. Ladislav Kilián 

Členové: Stanislav Bejr, Hana Bejrová

Násedlnice
Předseda: Zdeněk Helikar 

Členové: Jan Johan, Alena Pažoutová

Solec, Soleček, Malobratřice
Předsedkyně: Jitka Bartošová 

Členové: Štěpán Lacina, Jana Koprnická

Srbsko
Předseda: Ing. Pavel Vacek

Členové: Tomáš Kestner, Petr Zeman

Úhelnice
Předseda: Vladimír Hejl

Členové: Martin Bečvář, Petr Zelinský

Žantov
Předseda: Vladimír Beran 

Členové: Josef Josif, Jiří Svoboda

jMÉno  FUnkce

ing. karel Hlávka starosta

bc. Mgr. Ladislav kilián Místostarosta

Hana Bejrová Zastupitelka, radní 

Miloslav Kobrle  Zastupitel, radní, předseda finančního výboru  

PhDr. Jaroslav Palaczuk  Zastupitel, radní, člen finančního výboru

Zbyšek Orzech  Zastupitel, člen finančního výboru

Ladislav Bartoň Zastupitel, předseda kontrolního výboru

Libor Kastner Zastupitel, člen kontrolního výboru 

Tomáš Zima  Zastupitel, člen kontrolního výboru  

Ing. Miroslav Štěpánek Zastupitel

Ing. Adam Pospíšil Zastupitel

Ing. Libor Nikodem Zastupitel

Jan Hofmann Zastupitel

Mgr. Jiří Lehečka Zastupitel

Petr Košek Zastupitel

kDo poveDe obec v pŘÍŠtÍcH 4 LetecH

zajištěna během pár následujících dní, bohužel s přípravami 
na výstavbu zdi jsme museli pár měsíců posečkat. Výsledek 
nás za to však velice příjemně překvapil, posuďte sami.

zdravotního střediska ulítlo několik kusů plechové 
střechy. Vše bylo hlášeno na pojišťovně a násled-
ně se mohly začít plánovat opravy. Střecha byla 
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RekonstRUkce 
kAnceLÁŘÍ nA obecnÍM 
ÚŘADě

Během letošního roku jsme se po dohodě s vedením obce 
rozhodli přestavět a zmodernizovat přední část prvního pat-
ra našeho úřadu. Konkrétně šlo o výměnu podlahových krytin 
a stropních svítidel, novou elektroinstalaci a kabeláž pro IT 
zařízení, výmalbu a natření topení, vybourání zděného pultu 
a otvoru pro nový vchod do kuchyně, instalaci sádrokartono-
vého pouzdra pro zásuvné prosklené dveře, pořízení nového 
nábytku do kanceláře a zasedací místnosti a nové kuchyňské 
linky.  Prohodili jsme místnost velké kanceláře a zasedací míst-
nosti a kompletně přestavěli kuchyň. Děkujeme vedení obce, 
že nám tuto rekonstrukci umožnila a mohli jsme po 25 letech 
usednout do nového a moderního prostoru, který nám umožní 
se zde cítit zase o něco lépe.  

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2022
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oD LeDnA se 
ZvYŠUje cenA 
ZA voDnÉ A stočnÉ
Ceny vodného a stočného pro rok 2023 pro do-
mácnosti i ostatní odběratele jsou stanoveny 
v jednotné výši takto:  

ceny v kč/m3 bez DpH vč. 10% 
DpH

voda pitná   59,87   65,86

voda odkanalizovaná   50,67 55,74

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou plat-
né od 1. 1. 2023, bude množství odebrané vody 
u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zaří-
zení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.

Novinky z radnice připravila Stanislava Drdolová
OÚ Kněžmost

seZnAMte se, DveŘnÍ vRÁtnÍk
Bývalo zvykem si v přízemí chodby obecního úřadu zazvonit na zvonek, pokud byla pro občany v neúředních dnech mříž 
zamčená. Zvonek směřoval pouze do dvou místností - do kanceláře správy majetku nebo stavebního úřadu. Od září 
jsme ve spolupráci s fy Dragon Internet, vedle mříže nově umístili moderní dveřní vrátník s číselnou klávesnicí a mik-
rofonem. Nyní se můžete přes tento přístroj spojit s konkrétním úředníkem, který vám skrz něj může v případě osobní 
schůzky mříž otevřít, stačí stisknout klávesu zeleného sluchátka a vytočit číslo linky, viz. tabulka níže.  V úředních dnech 
bude mříž, a tím i zbytek úřadu nadále otevřen.

koMpLeXnÍ poZeMkovÁ 
ÚpRAvA
Výměna nebo přechod vlastnických práv k pozemkům v k.ú. 
Koprník, část Kněžmost a část Násedlnice.
Po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Ka-
tastrálním pracovištěm Mladá Boleslav ke dni 22. 11. 2022, 
vzniká vlastníkům (účastníkům z okruhu dědiců až po zápisu 
usnesení o dědictví do katastru nemovitostí), pozemkovými 
úpravami dotčených nemovitostí, povinnost oznámit do 31. 1. 
2023 správci daně změny údajů v daňovém přiznání (daň 
z nemovitosti) pro následující zdaňovací období. Plátcem daně 
z nemovitosti je vlastník pozemků.

Petra Mužíčková
referentka OÚ

volba prezidenta české republiky 
se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023
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Akce ZÁkLADnÍ ŠkoLY 

poDZiM v i. b

MUZeUM čtYŘLÍstkU 
DoksY

Dne 7. 10. 2022 se žáci obou prvních tříd vydali na dobrodruž-
nou výpravu do Muzea Čtyřlístku v Doksech u Máchova jeze-
ra. Předlohu známého komiksu našel jeho autor Jaroslav Ně-
meček v Doksech a v jejich blízkém okolí, neboť Třeskoprsky 
jsou Doksy, Blaťák je Máchovo jezero a Bezzub je hrad Bez-
děz. Proto muzeum Čtyřlístku vzniklo právě v Doksech. V mu-
zeu nás přivítaly milé paní průvodkyně, které děti seznámily 
se všemi postavičkami Čtyřlístku a jejich tvůrcem. Ve výtvar-
né dílně si děti vytvořily krásné placky a nakoupily drobnosti 
domů. Na závěr je čekala pohádka o Čtyřlístku a cesta vlakem 
zpět. 

vÁnočnÍ DÍLnY 
MnicHovo HRADiŠtě
Dne 2. 12. 2022 jsme se s našimi prvňáčky vyda-
li do Muzea města Mnichovo Hradiště, kde jsme 
se seznámili s adventními tradicemi. Děti věštily 
svoji budoucnost z hrníčků a olova, házely botou, 
pouštěly lodičky a poznaly historické tradice svaté 
Barbory, svaté Lucie a svatého Mikuláše a také již 
skoro zapomenutou tradici svatého Ambrože. Zá-
roveň se děti dozvěděly, jak vypadala slavnostní 
vánoční tabule v minulosti. Děti neodešly s prázd-
nou a ve vánoční dílně si nazdobily svíčku, vyrobily 
dárkovou tašku a upekly výborné perníčky, po kte-
rých se jenom zaprášilo.
Přejeme Vám společně s našimi dětmi krásné 
a pohodové prožití vánočních svátků a mnoho 
zdraví v novém roce.

I. B a paní učitelka Soňa a paní asistentka Eva

Ze ii. A A ii. b
Proč zítra nejdeme do školy? Tuhle otázku jsme si 
položili s druháky a celý den se věnovali jejímu ob-
jasnění.  Děti se seznámily s patronem české země 
– svatým Václavem. Přečetly si text, který jim při-

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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Dne 21. 11. 2022 se vydali žáci třetích tříd do Mladé Bolesla-
vi. V rámci exkurze navštívili Muzeum Metoděje Vlacha. Hned 
po příjezdu jsme měli možnost obdivovat moderní budovu 
leteckého muzea. Součástí muzea je i tribuna, vyhlídková 
věž a kavárna. Po vstupu do budovy jsme se ocitli v hangá-
ru plném historických letadel. Většina z nich je plně funkční 
a můžeme je vidět v provozu na různých předváděcích akcích. 
Komentovanou prohlídku jsme si moc užili, protože vyprávění 
našeho průvodce Jirky bylo velmi poutavé a poučné. Zajíma-
la nás letadla vojenská i akrobatická. Nakonec jsme si v prv-
ním patře prohlédli výstavu radiostanic, fotoaparátů, uniforem 
a dalších zařízení. Po prohlídce si děti mohly vyzkoušet své 
pilotní umění na leteckých simulátorech a postavit si vlastní 
modely z dřevěné stavebnice. Rozhodně jsme si nemohli ne-
chat ujít návštěvu příjemné kavárny „Letecká kantýna“. Děti 
si pochutnaly na zmrzlině nebo dezertu a osvěžily se limoná-
dou. Na závěr jsme nakoupili hezké suvenýry jako vzpomínku 
na naše zážitky či dárek pro naše blízké.

Aneta Šoltysová, Tereza Černá a žáci třetích tříd

poDZiM ve čtvRtÝcH 
tŘÍDÁcH
Během podzimu se nám podařilo pro obě 4. třídy zařídit něko-
lik povedených akcí. 
Jednou z nich byla v září exkurze do našeho hlavního měs-
ta. Cestovali jsme vlakem z Mnichova Hradiště, a už samotná 
cesta byla pro děti velkým zážitkem. A co teprve cesta me-
trem! Sice jsme jeli jen tři stanice, ale dobrodružství to bylo. 
Z Malostranské jsme pak pěšky prokličkovali ke Karlovu mos-
tu a tam navštívili Muzeum strašidel, kde jsme měli předem 
objednanou prohlídku. Ta spočívala ve vyprávění různých po-
věstí přímo v muzeu a druhá část v procházce po nejbližším 
okolí.  Zavítali jsme tak nejen do sklepení plného pohádkových 
bytostí, ale i na Kampu. Výklad byl poměrně obsáhlý, ale do-
zvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. 
Kolem poledne jsme se vydali přes Karlův most ke Staroměst-
skému náměstí. Tam jsme měli chvíli čas, než spustil orloj. Ně-
které děti toho využily k občerstvení v podobě trdelníku. Když 
orloj odbil jednu hodinu, pokračovali jsme v cestě na Václav-
ské náměstí. Tam se naše skupina rozdělila na dvě menší 

blížil jeho život. Také se seznámily s pranostikami, 
které se k osobě svatého Václava vážou, počítaly 
a na závěr si vyzkoušely frotáž dvacetikoruny. 
Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Tato pranostika 
se sice letos nevyplnila, ale i tak jsme si s druháky 
dnes osobnost svatého Martina připomněli. Také 
jsme se pustili do příprav svatomartinských rohlíč-
ků. Dětem šla práce s těstem pěkně od ruky. Z pl-
ných táců zbyly jen drobky, protože dětem rohlíčky 
velmi chutnaly.

druháci a paní učitelky Míša a Anička

beseDA 
v kniHovně
V říjnu proběhla v knihovně beseda s paní spiso-
vatelkou Michaelou Fišarovou, které se žáci třetích 
tříd měli možnost zúčastnit. Knihy nás všechny 
provází od útlého věku, každý den nás obklopují, 
ale málokdo má tu možnost nahlédnout pod po-
kličku vzniku knihy. Takovou příležitost dostaly děti 
díky místní knihovně. Na setkání s paní spisovatel-
kou se těšily několik dní dopředu. Někteří si chys-
tali otázky, které je zajímaly, jiní si s sebou přinesli 
knihy, které jim v závěru paní Fišarová ochotně 
podepsala. 

Děti se dozvěděly praktickou stránku vzniku knihy 
– od vlastního psaní přes práci tiskařů až po knih-
kupce a knihovny. Paní spisovatelka je také se-
známila se všemi svými knihami a skvělou sou-
částí bylo autorčino čtení z knihy Kája a Claudie: 
Hra na štěstí. Beseda byla přínosem pro děti i pro 
nás pedagogy. Těšíme se na další autorku, kte-
rá do knihovny zavítá v březnu a děkujeme Ladě 
a Ivě za výbornou spolupráci. 

nÁvŠtěvA MUZeA 
MetoDěje vLAcHA 
v MLADÉ boLesLAvi
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a dali jsme si jídlo v Mc´Donaldu a KFC, každý podle své chuti. 
Pak jsme se sešli pod sochou sv. Václava a vydali se k hlav-
nímu nádraží. Cesta zpátky utekla poměrně rychle, pár dětí 
po pestrém dni ve vlaku i usnulo. V Hradišti už čekali na nádra-
ží rodiče, aby si své ratolesti převzali. Někteří cestovali s paní 
učitelkou ještě dál do Kněžmosta autobusem. 
2. listopadu si děti ze 4. tříd užily ve škole program Houstone, 
máme problém! Každá třída si ve dvouhodinovém bloku vy-
zkoušela spolupráci ve skupinkách, řešení problémů, krizové 
situace… Děti musely prokázat rychlost, logické myšlení, ma-
tematické schopnosti, umění spolupráce a odvahu. Vydaly se 
společně do vesmíru v raketových modulech, opravovaly roz-
bitý počítač, zkoušely stav beztíže, řešily vesmírné záležitosti 
– vše samozřejmě jenom ve své fantazii. Ohlas dětí byl velice 
pozitivní, program od Besedária se jim opravdu líbil.

Další zajímavé a užitečné informace se děti dozvěděly ve vý-
ukovém programu, který je zaměřen na dopravní výchovu, 
tedy znalost značek, dopravních předpisů a správného a bez-
pečného chování v provozu. Na jaře bychom měli s dětmi po-
kračovat také praktickou výukou na dopravním hřišti v Mnicho-
vě Hradišti. Tam už si vyzkoušejí jízdu na kolech.
A konečně, v polovině listopadu jsme měli na dvouhodinovou 
přednášku pozvanou paní Stádníkovou, která pracuje na zá-
chrance. Podělila se s námi o praktické rady, jak poskytnout 
první pomoc, co je důležité pro záchranu života, jak komuni-
kovat s dispečerem na telefonu, kdy volat 155. Dozvěděli jsme 
se spoustu důležitých informací, vyzkoušeli si změřit tep, tlak, 
okysličení těla, ukázali si, jak se provádí masáž srdce. Veliké 
díky paní Stádníkové za proškolení nejen naší třídy, ale také 
dalších tříd v naší škole.

Mgr. K. Pospíšilová, Mgr. V. Svobodová

ADAptAčnÍ kURZ v.A
Adaptační kurz se konal 5.–7. září v kempu v Sobotce. Do kem-
pu jsme šli pěšky a byla to moc hezká a příjemná procházka. 
V kempu jsme si zahráli různé sportovní hry a nechyběla ani 
stezka odvahy. Pak jsme se byli podívat i na náměstí v Sobot-
ce a na místním hřbitově, kde jsme hledali hrob Fráni Šrámka.

Mgr. Gabriela Hronová

Mise vYŠeHRAD
V úterý 20. 9. se vydaly třídy V. A a V. B vlakem 
do Prahy a naším cílem byla návštěva Vyšehra-
du. Dojeli jsme tam metrem a měli jsme objednaný 
program: Mise Vyšehrad. Začali jsme na Starém 
purkrabství, potom jsme se přesunuli k bazilice sv. 
Petra a Pavla a na hřbitov, kde žáci hledali hrobky 
známých lidí (jako např. Boženy Němcové, K. H. 
Máchy, J. E. Purkyně, K. Čapka...), a pak jsme pro-
šli přes kasematy do sálu Gorlice, kde je v součas-
nosti uloženo 6 originálních soch z Karlova mostu. 
Po prohlídce Vyšehradu jsme sešli na nábřeží a šli 
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Do Mladějova v Čechách jsme se odjeli adaptovat vlakem 5. 
září. Poté, co jsme se ubytovali a pozdravili pavouky v chat-
kách, čekalo nás několik her, při kterých jsme se o sobě na-
vzájem dozvěděli spoustu novinek. Před spaním jsme si spo-
lečně vyprávěli pohádku na dobrou noc, a přestože se jednalo 
spíš o horor, usnuli jsme raz dva. Druhý den jsme po ranní roz-
cvičce a vydatné snídani vyrazili na Trosky. A jelikož nejsme 
žádné trosky, vyběhli jsme pěkně až nahoru na Babu, kde nás 
přivítaly miliardy mušek. Ačkoliv jsme byli po výšlapu unavení, 
vzbudily nás paní učitelky uprostřed noci a nechaly nás projít 
stezku odvahy. Všichni jsme přežili. Poslední den jsme ještě 
vymysleli třídní pravidla a pak hurá domů. Adaptační pobyt se 
vydařil! žáci VI. třídy + paní učitelka Hejnová

testovÁnÍ těLesnÉ 
ZDAtnosti žÁkŮ 3. A 7. 
RočnÍkŮ nAŘÍZenÉ čŠi
V období října až listopadu bylo Českou školní inspekcí naříze-
né měření tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků, a to na všech 
základních i středních školách v celé České republice. Toto 
téma vnímá ČŠI dlouhodobě jako naléhavé a jeho význam se 
ještě umocnil v kontextu sledování různých dopadů pandemie 
nemoci covid 19. Cílem realizace tohoto šetření bylo zmapovat 
podmínky pro pohybové aktivity žáků na ZŠ i SŠ a také vyhod-
notit změny v této oblasti, přičemž Česká republika trpí dlouho-
dobou absencí relevantního zdroje informací o stavu tělesné 
zdatnosti žáků.
V úterý 11. 10. a čtvrtek 13. 10. se tedy měření uskutečnilo 
i na naší škole pro dvě třetí třídy a jednu třídu sedmého ročníku. 
Tělesná zdatnost byla zjišťována prostřednictvím sady moto-
rických testů podle metodiky, kterou pro Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy zpracovalo VICTORIA: Vysokoškolské 
sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univer-
zity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého 
v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity 
v Brně a vybranými pracovišti dalších českých vysokých škol. 
Testová baterie zahrnovala čtyři motorické testy, které zohled-
ňují věková specifika žáků.  V případě žáků 3. a 7. ročníků zá-
kladních škol šlo konkrétně o skok daleký z místa, leh-sed, běh 
4 x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh. Všichni žáci předvedli 
velkou snahu a mnozí z nich i velmi dobré výkony.

procházkou podél Vltavy. Žáci mohli vidět řadu ar-
chitektonických památek, např. Tančící dům, Ná-
rodní divadlo, Karlův most, Pražský hrad, Národní 
třídu a nakonec Václavské náměstí.

Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Barbora Matějková

beseDÁRiUM 
v. A A v. b
V úterý 8. 11. se žáci 5. tříd zúčastnili programu 
Velká rodinná rada. Rozdělili se do skupin a ka-
ždá skupina představovala jednu rodinu. Každá 
rodina měla své příslušníky a každý z nich své po-
třeby. Jejich úkolem bylo prosadit své zájmy a co 
nejvíce uspokojit své potřeby. Dále se žáci během 
programu seznámili s pojmy příjmy, výdaje, jaké 
se nabízejí finanční produkty a nakonec i s mož-
nými riziky nezodpovědného chování. Program se 
dětem moc líbil. 

Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Barbora Matějková

ADAptAčnÍ kURZ v. b
Nezapomenutelný adaptační kurz třídy V. B, jejich 
nové třídní učitelky, nového pana asistenta a třech 
nových spolužáků, se konal 1.–3. září v Drhlenách. 
Děti se zde nejen pobavily při vtipných večerních 
aktivitách, ale také se naučily povlékat peřiny a pít 
čaj bez cukru. Cílem bylo se poznat, a to se po-
vedlo! 

Děti už teď ví, že paní učitelka má slabé nervy 
a občas křičí, že pan asistent má pevné nervy 
a nekřičí a hlavně, že se vzájemně ve třídě doká-
žou ocenit, najít na sobě mnoho pozitivního a užít 
si společný čas.

Mgr. Barbora Matějková

ADAptAčnÍ pobYt 
ŠestÉ tŘÍDY
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ČŠI bude nadále formulovat závěry o žádoucích i nežádoucích 
posunech v oblasti rozvoje a vztahu žáků k aktivnímu pohybu 
a nabídne konkrétní náměty a doporučení pro podporu další 
tělovýchovné práce. Děkuji kolegovi a kolegyním za spolupráci 
při organizaci.

Mgr. Zdeněk Chlup a Mgr. Jiří Lehečka

těLo oLoMoUc 2022
Letošní 13. ročník pracovního setkání tělovýchovných peda-
gogů se kvůli epidemii covidu 19 konal o rok později, než byl 
původně plánován a byl jednou z připomínek 30. výročí vzniku 
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Se-
tkání proběhlo ve dnech 25.–27. 8. 2022 a přilákal čtyři stovky 
tělocvikářů z celé země. 

Připravený dvoudenní program reflektoval nejnovější trendy 
v oblasti tělesné výchovy, sportu a volnočasových pohybo-
vých aktivit, včetně problematických témat, týkajících se in-
kluze ve školní tělesné výchově, měnící se motivace k pohy-
bovým aktivitám u dětí a mládeže a tendence celkově klesající 
pohybové gramotnosti nastupující generace. 
Odborní lektoři představili novinky ve školní i mimoškolní tě-
lesné výchově od předškolního věku po seniory, děti zdravé 
i postižené. Pedagogům byly nabídnuty nové směry v oblasti 
inovace a integrace TV, sportu a pohybové rekreace. 
Aktivity zaplnily nejen prostory moderního aplikačního centra 
BALUO a tělocvičen v Hynaisově ulici, ale i Střední zdravotnic-
kou školu E. Pöttinga a základní školu na třídě Spojenců. Tý-
kaly se oblasti gymnastiky v tělocvičně i ve vodním prostředí, 
atletiky, plavání, sportovních her, úpolů, fotbalu, vodního póla, 
lanových překážek, didaktik, pedagogiky a dalších. 
Cíl setkání, tj.  vytvořit prostor a tvořivou atmosféru pro výmě-
nu informací, zkušeností a kontaktů učitelů a tělovýchovných 

pracovníků všech stupňů škol, klubů a center v ob-
lasti tělesné výchovy, byl zdárně naplněn. 

Mgr. Zdeněk Chlup  

oDZnAk 
vŠestRAnnosti
V minulých letech se nám podařilo ve spoluprá-
ci s Olympijským výborem a společností Sazka 
zapojit některé třídy do tzv. olympijského vícebo-
je. Tento projekt by měl pomoci objevit sportov-
ní předpoklady našich žáků. Cílem není soutěžit 
o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho 
přednosti a dle toho mu doporučit sporty, pro které 
má talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné 
sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého. 
V rámci hodin tělesné výchovy žáci postupně ab-
solvují jednou za školní rok 8 disciplín testujících 
rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rov-
nováhu, silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky 
pak zapisujeme do adminu, aby dětem mohla být 
ve spolupráci se společností SportAnalytik zdar-
ma vytvořena pohybová analýza, jejíž výsledky se 
objeví na Olympijských diplomech, které žáci ob-
drží na konci školního roku.
S letošním školním rokem jsme se také zapojili 
do projektu Odznak všestrannosti, který je spíše 
určen pro žáky 2. stupně a má za úkol motivovat 
žáky ke zlepšování své sportovní zdatnosti. Tento 
projekt založili dva zlatí olympijští medailisté v de-
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6. ZŠ MB (florbalová akademie): ZŠ Kněžmost -  1:1 – gól 
Milan Krucký 
ZŠ Kněžmost: ZŠ Březno – 4:2 – góly 2x Krucký a 2x Haken
Zápas jsme si sami zbytečně za stavu 2:0 zkomplikovali na po-
ločasový stav 2:2, v druhé části zápasu jsme však dominovali 
a byli aktivnější při napadání soupeře, kdy jsme zápas zvlád-
li velmi dobře fyzicky. Dokázali jsme tak svou herní převahu 
zúročit do konečného vítězství.
semifinále:
ZŠ Kněžmost: ZŠ Mnichovo Hradiště Sokolovská – 2:0 – góly 
Milan Krucký 
Skvělá práce celého týmu od brankáře, přes obranu až 
po útok, kde pěkně připravené akce od Honzy Hakena trestal 
Milan Krucký a dvěma góly zpečetil postup do finále. 
Finále:
9. ZŠ Mladá Boleslav: ZŠ Kněžmost – 4:0
Do finále jsme nastoupili se zbytečně velkým respektem k sou-
peři. Po rychlých brankách jsme se snažili zápas dotáhnout, 
herně jsme se přiblížili, avšak bohužel již ne gólově. 
Za ZŠ Kněžmost hráli: Řezáč Matyáš, Haken Jan, Urban Ši-
mon, Krucký Milan, Anděl Antonín a Labon David.
Chlapci hráli naprosto fantasticky, týmově, skvěle makali a ne-
vypustili jediný souboj. Velmi sympatickým a obětavým výko-
nem moc hezky reprezentovali naši školu. Patří jim veliké díky. 

Mgr. Zdeněk Chlup 

FLoRbALovÝ tURnAj 
cHLApcŮ iii. kAteGoRie 
10. 11. 2022
Chlapci 6. a 7. třídy reprezentovali naši školu na florbalovém 
turnaji základních škol, který se uskutečnil pod záštitou 5. ZŠ 
v Mladé Boleslavi. V turnaji se utkal každý s každým v zápa-
sech trvajících 10 minut hrubého času. Konečné pořadí bylo 
dáno počtem získaných bodů a výsledkem vzájemného zápa-
su. Do haly přijely tyto školy: 7. ZŠ MB, 6. ZŠ MB, 4. ZŠ MB, 
3. ZŠ MB, ZŠ Benátky n. J. Pražská, ZŠ Luštěnice, ZŠ Dolní 
Bousov,

setiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním 
cílem je všestranný sportovní rozvoj žáků aktivně 
sportujících i žáků, kteří ve svém volném čase ne-
sportují vůbec. Rádi bychom žákům ukázali, že 
když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší se 
jejich schopnosti. Důležité je průběžně do vyučo-
vacích hodin zařazovat cvičení, která budou u dětí 
rozvíjet především ty vlastnosti, které jsou u nich 
problémové a sledovat jejich pokrok. Mimo jiné se 
také využívá přirozené soutěživosti dětí a možnos-
ti zisku odznaků různých úrovni (bronzový, stříbrný, 
zlatý, diamantový) dle dosažených výsledků, čímž 
je motivujeme k rozvoji všestrannosti. Všechny 
děti, které splní všechny disciplíny odznaku, tedy 
i ty, které nedosáhnou svými výkony na některý 
z odznaků, obdrží na konci školního roku diplom 
Odznaku všestrannosti.
Odměnou pro nás učitele pak byl třídenní vzdělá-
vací kemp, který je nedílnou a velmi významnou 
součástí Sazka Olympijského víceboje. Letos se 
tento kemp konal v termínu 16.– 18.11. v hotelu 
reSTART, který je součástí jičínského sportovního 
centra. V tomto místě se sešlo přibližně 80 peda-
gogů z prvního i druhého stupně základních škol 
z různých koutů České republiky. Sazka olympij-
ský tým si pro nás přichystal odborné přednášky, 
praxi v tělocvičnách (gymnathlon, ping pong, judo, 
jóga, plavání, fyzioterapie a mnoho dalších akti-
vit) a mimo jiné i výlet s komentovanou prohlídkou 
nedalekých Prachovských skal. Cílem bylo předat 
nám kantorům znalosti, díky kterým můžeme i na-
dále vytvářet atraktivní a zajímavé hodiny tělesné 
výchovy. Dorazil za námi i někdejší úspěšný hoke-
jista Milan Hnilička, místopředseda Českého olym-
pijského výboru, bývalá mistryně světa v trojskoku 
Šárka Kašpárková a nejúspěšnější český stolní 
tenista, olympionik Petr Korbel.

Mgr. Zdeněk Chlup

čeps cUp 2022  
FLoRbAL 5. RočnÍk 
cHLApci
Naši školu se také vydali reprezentovat chlapci 5. 
třídy ve florbalovém turnaji základních škol, který 
se uskutečnil pod záštitou firmy ČEPS v Mladé 
Boleslavi. Turnaj byl rozlosován do dvou skupin 
a zápasy se hrály vždy 2 x 7 minut hrubého času 
systémem 3+1. Hrálo se na zmenšených hřištích 
a brankách pro mladší žactvo. Konečné pořadí 
bylo dáno počtem získaných bodů a výsledkem 
vzájemného zápasu. Do haly přijely tyto školy: 
ZŠ Mšeno, 9. ZŠ Mladá Boleslav (Pastelka), ZŠ 
Všetaty, ZŠ Mnichovo Hradiště Sokolovská, 6. ZŠ 
Mladá Boleslav, ZŠ Březno a my. Jak jsme hráli? 
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ZŠ Kněžmost: ZŠ Benátky n. J. – 2:1
Do prvního zápasu jsme naskočili nejrychlejším gólem turnaje, 
kdy v první minutě skóroval Denis Beran. Po krátké chvíli jsme 
však po hrubé chybě v obraně byli potrestání gólem. Nakonec 
jsme ale v závěru zápasu dokázali upravit skóre 2:1 v náš pro-
spěch.
ZŠ Dolní Bousov: ZŠ Kněžmost – 3:0
ZŠ Kněžmost: 3. ZŠ Mladá Boleslav – 0:3
4. ZŠ Mladá Boleslav: ZŠ Kněžmost – 1:2
Po dvou prohrách jsme zkusili změnit rozestavení hráčů 
a hned v dalším utkání jsme po brankách Marka Mucsky a Da-
vida Zimy zápas vyhráli.
ZŠ Kněžmost: ZŠ Luštěnice – 1:1
Do dalšího zápasu jsme nastoupili proti škole, která má do-
konce vlastní florbalový tým. My jsme museli zápas dobře od-
běhat a takticky ubránit. V závěru zápasu Denis Beran šikovně 
nahodil míček před branku a hráč Luštěnic ho srazil do vlastní 
brány. Remíza byla pro nás skvělým výsledkem.
7. ZŠ Mladá Boleslav: ZŠ Kněžmost – 0:0
6. ZŠ Mladá Boleslav: ZŠ Kněžmost – 0:4
Florbalová akademie 6. ZŠ MB se společně s hokejovou ško-
lou 3. ZŠ MB a Luštěnicemi přetahovaly o postupová mís-
ta. A my věděli, že bod za remízu pro nás bude fantastický 
úspěch. Bylo nám jasné, že do zápasu musíme vstoupit s dob-
rým pohybem, plněním taktických pokynů a skvělou obranou 
celého týmu. Soupeře jsme nepustili do žádné výrazné šance. 
Z obrany se podařilo Adamu Beranovi nahodit míček do oka-
mžitého protiútoku na Denise Berana, který přihrávku pro-
dloužil Kryštofu Dutému a ten uklidil k pravé dolní tyči. Adam 
dále vybízel útok k dalším rychlým akcím – nejprve proměnil 
Denis Beran, který si brankáře šikovně položil na zem, aby 
mohl zakončit do prázdné branky a následně skóroval opět 
Kryštof Dutý.  Florbalová akademie se proti nám trápila, my 
jsme rozhodnutím rozhodčího přišli o jednoho hráče a soupeř 
šel do hry bez brankáře. Kryštof Dutý však po rychlém útoku 
ukončil trápení soupeře na 0:4.
Zápas proti florbalové akademii se zapsal do nejkrásnějších 
momentů na sportovních soutěžích s dětmi. Dokázali jsme 
favorita turnaje zaskočit svou zarputilou bojovností, přesným 

dodržováním taktických pokynů a skvěle zvlád-
nutými rychlými brejky se 100% zakončením. 
Chlapci si získali na svou stranu celou sportovní 
halu, jež skandovala: „Kněžmost do toho!!“ Mno-
ho ostatních učitelů sledovalo s úžasem náš pře-
kvapivý počin. Já za tyto chvíle chlapcům moc 
děkuji a doufám, že je to bude motivovat do další 
práce na sobě.

Za ZŠ Kněžmost hráli: Jakub Šťastný, Kryštof Dutý, 
Adam Beran, David Zima, Denis Beran, Vítek Volf, 
Marek Mucska, Filip Černý, Štefan Gavura, Mihaj-
lo Agoston.

Největší odměnou pro mě byla slova jednoho 
z hráčů po skončení turnaje: „Pane učiteli, děkuji 
za úžasný turnaj, moc jsem si ho užil.“

Mgr. Zdeněk Chlup

pŘespoLnÍ běH 2022
Dne 27. 9. 2022 se naše škola tradičně zúčastni-
la přespolního běhu v Mladé Boleslavi. Sportovní 
akce se konala v příjemném prostředí lesoparku 
Štěpánka. Potěšila nás vstřícnost obce, která nám 
zařídila dopravu autobusem od školy.
Za naši školu bylo nominováno celkem šest druž-
stev ve třech kategoriích. Nejmladší za I. kategorii 
(2.–3. třída) běželi 500 m chlapci i dívky, II. kate-
gorie (4.–5. třída) měla trasu 800 m dívky, 1000 m 
chlapci a ve III. kategorii (6.–7. třída) běžely dívky 
1000 m a chlapci 1500 m.
První stupeň byl v závodu velmi úspěšný – všech-
na družstva se umístila na stupních vítězů. Dívky 
ze 4. a 5. třídy dokonce získaly skvělé 1. místo 
na okrese, dívky ze 3. třídy byly druhé a chlapci 
skončili v obou kategoriích třetí.
Ve III. kategorii byla velká konkurence a oběma 
družstvům chyběli nejlepší běžci, kteří vyhráli 
školní kolo. Přesto dívky a chlapci v závodě dobře 
obstáli.
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Ze zahradnické školy z Kopidlna dorazila Anička Pažoutová 
a z Gymnázia Dr. J. Pekaře přišel Adam Pospíšil. Gymnázium 
v Mnichově Hradišti nám představil Pavel Charvát s Tondou 
Přibíkem. 
Všem moc děkujeme za moc milá setkání a předání svých 
zkušeností.

Mgr. Zdeněk Chlup

eXkURZe 
Do nÁRoDnÍHo MUZeA
Žáci 9. ročníku se 22. 11. 2022 v rámci výuky Přírodopisu vy-
pravili do Prahy. Cílem bylo Národní muzeum. V krásně opra-
vené budově muzea zhlédli komentovanou expozici Zázraky 
evoluce i expozici Okna do pravěku. Dále to byla mineralo-
gická sbírka, kde absolvovali prohlídku vystavených minerá-
lů. Následně se žáci procházkou přesunuli do Celetné ulice 
do Muzea Madame Tussauds, kde jsou k prohlédnutí voskové 
figuríny významných osobností, jak českých, tak zahraničních.  
Účastníci exkurze se tak mohli vyfotit třeba s Václavem Hav-
lem, Karlem IV., nebo Albertem Einsteinem. Zájem byl i o zná-
mé herce a téměř všichni si pořídili nějakou tu fotečku. 

Mgr. Alena Brixí

I přes nepříznivé počasí se děti do závodu pustily 
s velkou chutí, vzájemně se povzbuzovaly a po-
máhaly si. Odměnou jim byl úžasný zážitek.
3. třída chlapci: 3. místo ze 7 škol
6. Michal Král 3:06, 9. Pavel Dolák 3:15, 12. Franti-
šek Šturm 3:18, 15. Oliver Halbich 3:21, 17. Štěpán 
Vacek 3:23 (z 37 dětí)
3. třída dívky: 2. místo ze 7 škol
4. Klára Čadilová 3:02, 5. Kateřina Rysová 3:10, 8. 
Anežka Dutá 3:24, 9. Anička Černá 3:25, 15. Tere-
za Rosulková 3:28 (z 39 dětí)
4. a 5. třída chlapci: 3. místo z 11 škol
5. Vojtěch Soukup 5:24, 10. Tadeáš Hnilička 
5:34, 22. Milan Krucký 5:57, 23. Jonáš Pospíšil 
5:58, 25. Šimon Urban 5:59 (z 59 dětí)
4. a 5. třída dívky: 1. místo z 10 škol
5. Bára Rysová 4:46, 6. Tereza Raclavská 4:50, 8. 
Natally Zamastilová 4:55, 17. Natálie Pancová 
5:13, 22. Zuzana Ondrejčíková 5:20 (z 50 dětí)
6. a 7. třída chlapci: 8. místo ze 12 škol
Vítek Volf 7:11, Denis Beran 7:25, Adam Beran 
7:41, Marek Mucska 7:41 (z 60 dětí)
6. a 7. třída dívky: 7. místo z 11 škol
6. Bára Kastnerová 5:32, 8. Eliška Bayerová 5:40, 
Tereza Pasecká 6:11, Kristýna Dvořáková (z 55 
dětí).
U 2. stupně ZŠ bylo pořadí uvedeno pouze do 20. 
místa.
Všichni si zaslouží poděkování za skvělé výkony 
a sportovní atmosféru a těším se na další sportov-
ní akce.

Mgr. Zdeněk Chlup

voLbA DALŠÍcH 
stUDiÍ – beseDA 
s AbsoLventY
V období od října do prosince naši školu navští-
vili bývalí absolventi, kteří přišli z různých střed-
ních škol a učilišť. Cílem těchto besed bylo pře-
dání informací, zkušeností, poznatků a dojmů ze 
středoškolského prostředí. Naši deváťáci tak měli 
možnost posbírat užitečné informace, které jim po-
mohou v jejich rozhodnutí, kam dál na střední ško-
lu. Moc děkujeme Barče Vaňkové a Kítě Beranové 
za představení Střední zdravotnické školy v Mladé 
Boleslavi, Honzovi Huškovi, který přišel prezento-
vat Obchodní akademii. Petr Pavlíček nám přišel 
popovídat o SOŠ a SOU Jičínská v Mladé Bole-
slavi. Dále k nám zavítali Tomáš Svoboda a Josef 
Sedláček, kteří představili všechny obory, které 
nabízí SOŠ a SOU Škoda Auto Mladá Boleslav. 
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evRopskÝ Den jAZYkŮ

V pondělí 26. 9. 2022 jsme na 2. stupni pořádali Evropský den 
jazyků. Žáci 8. a 9. třídy si pro své mladší spolužáky z 1. stup-
ně připravili informace o zemích jako je Velká Británie, Itálie, 
Francie a taky o německy mluvících zemích. Mladší spolužáci 
měli možnost seznámit se s novým cizím jazykem (vyzkoušet 
si pozdravy, číslovky, barvy), poznat památky a vlajky těchto 
států a také ochutnat jejich typická jídla.

Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Květa Havlíková

MAteMAtickÁ 
pYtHAGoRiÁDA
Letošního jubilejního 45.ročníku Pythagoriády se zúčastnilo 
celkem 39 druhostupňových žáků naší školy. Každý řešitel 
dostal zadání a měl šedesát minut na to, aby se pokusil vy-
počítat co nejvíce z 15 zapeklitých úloh. Úspěšným řešitelem 
se stal každý, kdo získal alespoň 9 bodů. Na naší škole se to 
letos povedlo Johance Pelantové z 8. ročníku. Johanka repre-
zentovala naši školu i v okresním kole a máme velikou radost 
z toho, že obsadila 2. místo. Velmi nás těší, že žáci mají chuť 
si Pythagoriádu vyzkoušet. Opravdu není důležité vyhrát, ale 
zkusit zase o trochu více provětrat ony šedé buňky mozkové 
(jak by řekl Hercule Poirot) a vydat se mimo svojí matematic-
kou komfortní zónu.
PS: Pro zajímavost přikládáme jednu úlohu ze zadání pro 6. 
třídy z loňského roku. Vyzkoušejte, zda byste byli úspěšnými 
řešiteli:
Úloha: Urči délku strany čtverce, jehož obsah a polovinu obvo-
du můžeš vyjádřit stejným číslem (samozřejmě s různou jed-
notkou).

Mgr. Květa Havlíková a Mgr. Lucie Hejnová

soUtěžÍMe…
Ani začátkem tohoto školního roku naši žáci nelenili a zúčast-
nili se různých soutěží.

V průběhu září měli možnost zaregistrovat se 
do Logické olympiády. Tato soutěž je pořádaná 
Mensou České republiky. Je založena na logic-
kých úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostat-
ný a kreativní přístup. Nerozhodují znalosti, ale 
schopnost samostatného uvažování a pohotového 
rozhodování. Z naší školy se zúčastnilo 46 žáků, 
kteří během října doma nebo ve škole absolvovali 
krátký on-line test.
Nejúspěšnější žáci:
kategorie A1 (1. třída)
Jakub Hejl a Marie Kruĺová: 171.–219. z 500 účast-
níku v kraji
kategorie A2 (2. třída)
Václav Stádník: 98.–136. z 685 účastníku v kraji
kategorie A 3 (3.–5. třída)
Jindřiška Stádníková: 215.–232. z 2344 účastníků 
v kraji
kategorie B (6.–9. třída)
Johanka Pelantová: 211.–224. z 2608 účastníků 
v kraji
Ve středu 9. 11. naši školu reprezentovali 3 týmy, 
složené z žáků 2. stupně, v matematické soutěži 
MaSo v České Lípě. Jedná se o týmovou soutěž, 
ve které nejde jen o počítání příkladů, ale o spo-
lupráci a nalezení správné strategie při doprovod-
né hře. V rámci ČR se zúčastnilo 253 týmů. Náš 
nejúspěšnější tým ve složení Vojtěch Černý, Jind-
řich Stejskal a Adam Čáp se umístil na 71. místě. 
Všichni si to moc užili a již se těší na jarní kolo 
soutěže MaSo.
Jako v minulých letech proběhlo začátkem listo-
padu školní kolo Bobříka informatiky. Zúčastnili se 
žáci od 4. do 9. třídy a 31 žáků se stalo úspěšný-
mi řešiteli. Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti 
informatického myšlení, algoritmizace, porozumění 
informacím, řešení problémů a digitální gramot-
nosti. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Matěj Semerák 
a Jindřiška Stádníková (oba žáci 5. třídy), kteří 
získali plný počet bodů. Na druhém stupni získal 
nejvíce bodů Jakub Šťastný ze 7. ročníku. Ve spo-
lupráci s Národním pedagogickým institutem se 
mohlo Bobříka informatiky zúčastnit také 14 žáků 
z Ukrajiny, kteří měli zadání úkolů v rodném jazyce.
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MikULÁŠskÁ nADÍLkA

Už se zase po roce blíží krásné Vánoce. 
Ve škole se to v pondělí 5. 12. 2022 hemžilo od rána malými 
čertíky, čerticemi a andílky. Mikuláš se svou družinou opět za-
vítal mezi děti naší školy. U vánočního stromečku se děti ze 
všech tříd prvního stupně setkaly s Mikulášem, který je nejen 
chválil, ale měl i velkou knihu hříchů se seznamem hříšníků.
Děti měly pro Mikuláše připravené krátké vystoupení v podobě 
básniček nebo písniček. Dokonce došlo i na taneček veselé-
ho čerta a anděla. Všichni jsme si nadílku užili a společně se 
těšíme na Vánoce. 
Zároveň někteří žáci 9. ročníku potěšili s Mikulášem a jeho 
družinou děti v mateřské škole.
Přejeme vám krásný adventní čas. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Kamile a Pavlovi Ma-
lečkovým za poskytnutí vánočního stromečku do naší základ-
ní školy. Je vždy krásnou dominantou naší auly a zpříjemňuje 
adventní čas v naší škole. Moc si vážíme vstřícnosti a ochoty 
manželů Malečkových.

žáci a pedagogové ZŠ Kněžmost

Děkujeme všem za reprezentaci školy a jsme moc 
rádi, že alespoň někteří našli odvahu si vyzkoušet 
něco nového. Mgr. Květa Havlíková

ŠkoLnÍ DRUžinA
V letošním školním roce jsme, vzhledem ke stále 
se zvyšujícímu počtu dětí, otevřeli další oddělení 
školní družiny. V současné době máme 4 oddělení 
ŠD s celkovou kapacitou 100 dětí. K tomu na naší 
škole funguje již několik let školní klub, který na-
vštěvují děti z vyšších ročníků. 

Pro 4. družinu jsme oprášili a zrenovovali půdní 
prostor staré budovy. Byl zakoupen nový nábytek, 
hračky, pomůcky ke tvoření i dovádění a vzniklo 
tak příjemné zázemí pro naše druháčky i třeťáčky. 
1. září jsme přivítali ve školní družině nové prvňáč-
ky, kteří se velmi dobře adaptovali. 
V prostředí školních družin se začali výborně ori-
entovat, přizpůsobovat se družinovému dění 
a užívat si volnočasových aktivit.
Děti ze školních družin zpříjemňují prostředí našim 
seniorům v DPS. Ve školní družině vždy nakres-
lí krásné obrázky, těmi potom nazdobí prostory 
DPS. Podzimní výzdobu pro ně připravily děti z I. 
B a III. A.
Pravidelně se školní družinou navštěvujeme obec-
ní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás na letošní 
školní rok připravily celoroční projekt s knihou Soví 
pošta. Zatím jsme navštívili Prahu, Vídeň a těšíme 
se na další dobrodružství a úkoly.
V podzimním čase jsme si vyrobili spoustu krás-
ných dekorací, z přírodnin jsme vytvořili zvířát-
ka. Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě 
a společně jsme si připomněli tradice spojené 
s podzimním obdobím. 
Halloweenská strašidla se hemžila až na půdě, 
na sv. Martina jsme se sice sněhu nedočkali, ale 
vyrobili jsme si spoustu dekorací a kreslili obrázky 
na téma svatý Martin. 
V adventním čase jsme si krásně ozdobili prostory 
školy a družin. S dětmi se seznamujeme s tradice-
mi spojenými s adventem a Vánocemi a všichni se 
už moc na Vánoce těšíme.

Lucie Brothánková
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Akce MAteŘskÉ ŠkoLY 
pLAvÁčci Ze ŠkoLkY 
S prvními barevnými listopadovými lístky děti ze školky zahájily 
plavecký kurz v krytém bazénu v Jičíně. Hravou formou se zde 
děti seznamují s vodou a se základy plavání. Jako pomůcky jim 
slouží pěnoví motýli, míčky, nadlehčující pásky a mnoho dalších 
vychytávek. Děti jsou opravdu šikovné, takže zvládají i základy 
šipky, plavání ve velkém bazénu nebo třeba skok do hloubky. 
Největší odměnou je pro ně pobyt ve vířivce, v parní sauně ane-
bo jízda na tobogánu. Jsme rádi, že touto cestou mohou před-
školáci rozvíjet svou celkovou zdatnost, odvahu a šikovnost.

MŠ – červená třída
Radka Pelantová

pekeLnÁ nÁvŠtěvA v MŠ 
Po dlouhé dvouleté odmlce k nám opět zavítali pekelníci a an-
dělé v čele s Mikulášem ze ZŠ. Přestože se u dětí střídaly obavy 
s těšením, vše dopadlo výborně. Po společném zpěvu andíl-
kové rozdali drobné dárečky a mnohým „uličníkům” spadl vel-
ký kámen ze srdce. Je dobré, že tento tradiční zvyk ve školce 
udržujeme, a tímto deváťákům právem patří velké poděkování.            

MŠ – zelená třída
Vladimíra Bejrová

Z kniHovnY

jiŘÍ ŠosvALD 
stARÉ poHLeDnice

V listopadu jsme v knihovně přivítaly pana Jiřího 
Šosvalda s jeho sbírkou starých pohlednic. Pan 
Šosvald nás díky své perfektně připravené pre-
zentaci provedl historií poštovního doručování 
a pohlednic. Povídání bylo velice zajímavé a neslo 
se v duchu přátelského setkání, které bylo spojené 
s jeho výstavou dobových pohlednic. Jeho sbírka 
je neskutečná a je doplněna o spoustu dalších in-
formací ke konkrétním pohlednicím či další kore-
spondenci. 
Vystavené pohlednice nás vzaly na výlet po na-
šem okolí, avšak někdy bylo těžké poznat na sta-
rých pohlednicích známá místa. Velice povede-
né setkání, na které jistě v budoucnu navážeme. 
Panu Šosvaldovi letos vyšla krásná kniha starých 
pohlednic z Mnichova Hradiště. Knihu si můžete 
prohlédnout i zakoupit u nás v knihovně. 

VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY 
O VÁNOcÍcH

KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
22. 12. 2022 – 1. 1. 2023

TĚŠÍME SE NA VÁS 2. 1. 2023
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nÁvRAt Do čAsŮ 
DÁvno MinULÝcH
kněžMostskÁ ciHeLnA

V našem cyklu návratů jsme se tentokráte podí-
vali do kněžmostské cihelny. Hana Bejrová nás 
provedla historií cihelen v našem okolí, její pátrání 
v archivech přineslo spoustu zajímavých objevů. 
Přínosem byla i hojná účast pamětníků, kteří svý-
mi vzpomínkami doplnili informace získané a pro-
fesionálně prezentované Hanou Bejrovou.
Děkujeme paní Ludmile Švermové, panu Jiřímu 
Jarošovi a panu Jiřímu Kouškovi za poskytnuté 
materiály. Další návrat do časů dávno minulých se 
již připravuje a můžete se na něj těšit na jaře. My 
se těšíme moc. Velké poděkování patří také panu 
Jiřímu Švermovi, který nám po celý rok dokumen-
tuje naše přednášky a akce, které archivujeme 
v knihovně.

cestopis 
sLovinsko očiMA DÁŠi koHoUtovÉ

Byly jsme moc potěšeny nabídkou naší čtenářky 
Dáši Kohoutové na cestopisnou přednášku o Slo-

vinsku. Dáša ve Slovinsku nějaký čas studovala a jsme rády, že 
se o své zážitky z cest podělila vyprávěním u nás v knihovně. 
Listopadový podvečer strávený vyprávěním o životě ve Slovin-
sku, o jeho přírodních krásách a gastronomii se moc povedl. 
Děkujeme Dášo a můžeš opět někam vycestovat a přijít nám 
zase tak krásně povyprávět.

HALLoWeen v kniHovně
Připravily jsme pro děti halloweenské odpoledne v knihovně. 
Nejmenší čtenáři si vyzkoušeli strašidelná stanoviště, mohli 
navštívit i hrůzostrašný sklep. Malá dílnička zabavila děti, kte-
ré si odnesly domů roztomilou dýni. Starší děti poměřily své 
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síly v hallowenském kvízu. Odpoledne plné smíchu a soutěže-
ní se povedlo a děti si odnesly sladkou odměnu a Kryšbooky 
do naší knihovnické soutěže.

spisovAteLkA 
MicHAeLA 
FiŠARovÁ
V říjnu nás v knihovně navštívila spisovatelka Mi-
chaela Fišarová. Program pro nejmladší školáky 
byl velice zdařilý, děti byly nadšené. Povídání o au-
torčině knize „Kanálníčci“ bylo provázeno scénic-
kým čtením v podání pana Miroslava Reila. Pro 
starší děti bylo téma vážnější, zavítali jsme do pří-
běhu Nikoly a její rodiny. Jak řešit nejrůznější ro-
dinné problémy a že na každý problém se najde 
řešení, o tom všem si autorka knihy Nikolina cesta 
s dětmi povídala. Určitě paní Fišarovou pozveme 
znovu, její besedy se vždy shledají s úspěchem 
u dětí i pedagogů.

DivADeLnÍ 
LoUtkovÉ 
pŘeDstAvenÍ
Ve spolupráci s MŠ Kněžmost jsme uspořádaly 
pro děti loutkové představení v knihovně. Pozvá-
no bylo divadlo Kozlík s pohádkou „Jak šel Kozlík 
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do světa“. Nádherná scéna s krásnými loutkami 
se dětem moc líbila. Veselá pohádka, napínavé 
vyprávění s dobrým koncem, tak jak to má být. 
Na závěr si děti mohly loutky prohlédnout pěkně 
z blízka. Potěšilo nás, že se představení zúčastnily 
i děti z MŠ Klubíčko z Bosně.

MLÝnY 
nA kněžMostce
Zaplněný přednáškový sálek, příjemná adventní 
atmosféra, nepřeberná studnice informací, tak by 
se dal charakterizovat pan Václav Šolc. Ano, poví-
dání si o historii mlýnů na Kněžmostce, vidět jejich 
historickou i nynější podobu na fotografiích, dozvě-
dět se o životě a práci mlynářů bylo velmi zajíma-
vé. Pánové jistě ocenili i technické věci, které jak 
nám bylo doloženo, se zachovaly hlavně ve mlýně 
na Solečku. Děkujeme za procházku do historie 
i současnosti mlýnů na Kněžmostce. Knihu Mlýny 
na Kněžmostce zakoupíte také v naší knihovně.

senioR kLUb
MALÝ vÝLet koLeM beZDěZU
V září jsme se s našimi aktivními seniory vydaly 
na malý výlet kolem Bezdězu. Počasí nám příliš ne-
přálo, ale i přes tyto překážky jsme statečně vyrazi-
li. První zastávka byla v Bělé pod Bezdězem na ná-
městí, tam jsme se rozdělili na dvě skupinky. Jedna 
skupinka šla v Bělé do muzea a druhá putovala ko-
lem Bezdězu. Tentokráte trasu vybrala a také nás 
bezpečně vedla naše kamarádka a cvičitelka Máša. 
Po cestě nás stihl podzimní deštík, ale to nás neod-
radilo a dokonce jsme po cestě nasbírali i nějaké ty 
houby. Skupinka, která zůstala v Bělé, prozkoumala 
místní muzeum na zámku. Prošli krásné expozice 
a dozvěděli se spoustu zajímavostí z podbezdězí. 
Na závěr jsme se všichni sešli v cukrárně a tím nád-
herně zakončili náš výlet. Těšíme se na jaro a další 
výpravy.

poDZiMnÍ DÍLnA
V podzimní dílničce jsme si vyzkoušely dnes tak moderní Mac-
ramé. Naše šikovná děvčata ze senior klubu si vyrobila krásné 
peříčko, barevně laděné do růžovo béžové. Setkání v dílničce 
jsou vždy milá a ještě se něco nového naučíme.

vÁnočnÍ senioRskÝ konceRt s poseZenÍM
Pro naše seniory jsme v předvánočním čase připravily malý 
koncert s posezením. Tento čas je k takovým událostem jako 
stvořený. Milá setkání s přáteli a známými, které jsme již dlou-
ho neviděly, tak to je přesně to, co bylo naším záměrem. Jako 
překvapení jsme oslovily hudební uskupení Rezekvítek, kte-
ré nám krásně navodilo vánoční atmosféru svými písněmi. 
Po skončení koncertu následovalo občerstvení, promítání fo-
tografií a samozřejmě popovídání s přáteli. Zavzpomínali jsme 
na výlety, návštěvy muzeí a akce, na kterých jsme se setkáva-
li. Bylo to milé, ale i smutné vzpomínání na ty, kteří již s námi 
nejsou a my na ně nezapomeneme. Snad jsme vám tímto se-
tkáním naladily tu správnou vánoční atmosféru.

za KVCK Kněžmost Iva a Lada

vÁženÍ čtenÁŘi, pŘejeMe vÁM v novÉM 

Roce HoDně ZDRAvÍ, ŠtěstÍ, spokojenosti 

A spoUstU kRÁsnÝcH knižnÍcH titULŮ
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novÉ kniHY
DospěLÉ oDDěLenÍ
julie caplinová: Hrad ve skotsku
Na Skotskou vysočinu se pomalu snášejí první sněhové vloč-
ky a předvánoční závod s časem začíná. Izzy McBrideové se 
ani nesnilo, že zdědí skutečný hrad. A teď se z ní díky odkazu 
prastrýce Billa stala hradní paní s velkými plány a mizivou ho-
tovostí. Její excentrická matka Xanthe naštěstí sehnala první 
dobře platící hosty, jejichž peníze pomohou prostory zvelebit. 
Střechou sice stále ještě zatéká, ale počet obyvatel hradu ne-
čekaně roste.

Lucinda Riley: půlnoční Růže
Román Půlnoční růže líčí osudy čtyř generací. Jeho děj pro-
vádí čtenáře pohádkovými paláci indických mahárádžů i vel-
kolepými panskými sídly anglické šlechty, od idylických časů 
starosvětských pořádků před první světovou válkou až po hek-
tickou globální společnost moderní doby. Na pozadí dějin sle-
duje pozoruhodný život krásné a inteligentní Indky Anahity.

ella perkins: Anglické chůvy
Anglie v roce 1902: Mladá Joan miluje děti, ale svatba ji nelá-
ká. Proto se rozhodne stát se chůvou. Příslušné vzdělání získá 
na slavném Norlandském ústavu a po jeho ukončení nastupu-
je do svého prvního místa – k rodině hraběte z Dudley, spřáte-
lené se samotným králem. Má kolem sebe houf dětí, ale přesto 
se cítí osamělá. Nepatří ke služebnictvu, ale současně není 
ani součástí rodiny. Společenské rozdíly si ještě bolestněji 
uvědomí po setkání s Reginaldem, mladším bratrem hraběte. 
Mladý důstojník se právě vrátil z války a Joan k němu začíná 
cítit něco, co by neměla.

Mary ellen taylor: Domek u lesa
Román plný lásky, tajemství a vzpomí-
nek. Těhotná Megan nechce stále jen 
truchlit nad smrtí svého snoubence, proto 
se vrhá do práce na vysněném projektu: 
touží vrátit původní velkolepost Zimní vil-
ce, kterou nechal vystavět její prapradě-
deček na pobřeží Virginie. Z domu se má 
stát turistická atrakce, kterou Cape Hud-
son, město plné jižanské historie, rozhod-
ně potřebuje. Oporou se jí stanou nejen 
místní obyvatelé, ale hlavně jeden přítel z dávné minulosti.

Ulrike schweikert: nemocnice charité ii.
Berlín 1903. Rahel Hirschová jako jedna z prvních vystudo-
vaných lékařek pracuje v nemocnici Charité. K rovnopráv-
nosti žen a mužů je ale v jinak pokrokovém hlavním městě 
Německé říše ještě daleká cesta. To zažívá denně i mladá 
dělnice Barbara. Tvrdě dře v nemocniční prádelně a opako-
vaně se setkává s tím, že muži považují ženy za svůj majetek. 
Tyto dvě ženy ani nemohou být rozdílnější, a přesto se spřá-
telí. Rahel se prosazuje proti odporu v Charité a zamiluje se 
do průkopníka létání. Barbara se připojí k ženskému hnutí, 
bojuje za práva dělnic a volební právo pro ženy. Potom však 
vypukne první světová válka a navždy změní život nejen Bar-
bary a Rahel.

Lars kepler: pavouk
Joona Lina se vrací s devátým případem a opět 
mu jde o krk. Před třemi roky dostala Saga Baue-
rová pohlednici s výhrůžným textem o pistoli s de-
víti bílými kulkami, z nichž jedna čeká na Joonu 
Linnu, a tvrzením, že zachránit ho může jedině 
Saga. Pohlednici sice Joonovi ukázala, ale čas 
plynul a hrozba upadla v zapomnění jako bezvý-
znamná provokace. Až doposud. V Kapellskä-
ru byl nalezen pytel s téměř rozpuštěným tělem. 
Na místě činu zůstala bílá nábojnice. Bestiální pa-
chatel dává policii možnost zastavit sérii vražd tím, 
že rozluští složité hádanky.

Lisa Reganová: pohřbené kosti
Detektiv Josie Quinnová se těší na poklidnou ve-
čeři se svým přítelem Noahem u jeho matky. Když 
k ní však přijedou, najdou ji za domem na zahra-
dě. Bez známek života a s ústy plnými hlíny. Bě-
hem vyšetřování se objevuje spousta záhadných 
fragmentů a stop, se kterými si Josiin tým neu-
mí poradit, ať už jde o růženec zahrabaný v hlí-
ně poblíž těla Colette Fraleyové nebo o flash disk 
se jménem Drew Pratt, nejslavnější pohřešované 
osoby v Dentonu. Jakmile se Josie ponoří hloubě-
ji do Prattova případu, rychle zjistí, že měl bratra. 
I ten byl pohřešován do té doby, než jeho tělo vy-
plavila řeka. Postupně se vynořuje víc a víc sou-
vislostí a Josie začíná váhat. Je možné, že by se 
Noahova matka, laskavá a spořádaná Colette, za-
pletla do zločinu? A přežije její křehký vztah s No-
ahem takové obvinění?

ellen Marie Wiseman: pro tvoje dobro
Další strhující dílo z pera autorky Tmavých stěn 
Willardu. Za jednoho letního večera roku 1931 
zahlédne Lilly Blackwoodová za oknem svého 
podkrovního pokoje světla cirkusu. Ví, že nesmí 
ven, nikdy ostatně nevykročila ani ze svého po-
koje. Matka jí tvrdí, že lidé by se jí báli. Přesto Lil-
ly poruší všechna pravidla – a domů se už nikdy 
nevrátí. O dvacet let později devatenáctiletá Julia 
Blackowoodová přijíždí převzít správu nad sídlem, 
které zdědila. V utajeném pokojíku v podkroví na-
jde důkazy, že zde kdosi žil. Snad ta podivná dív-
ka na fotografiích z cirkusové show? Příběh dvou 
žen, tak odlišných, a přesto spojených neznámým 
poutem, přinese řadu šokujících odhalení, napětí 
i dojetí.

kateřina tučková: bílá voda
Dlouho očekávaný přelomový román o ženách, 
víře a zlu. Bílá Voda. Takto poeticky se jmenuje 
pustá vesnice, skrytá ve stínu pohraničních hor, 
kam kdysi přicházely zástupy poutníků vyprosit 
si pomoc u zázračné sošky Panny Marie. Právě 
sem o několik století později přijíždí Lena Lagne-
rová, aby se tu skryla před svou minulostí, která ji 
přivedla na pokraj sebevraždy. Namísto kláštera 
s početnou řeholní komunitou tu však najde pou-
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z nás jsou schopni zabíjet druhé bez mrknutí oka. Jenže i tam, 
kde vládnou nenávist a lži, může přežívat naděje.

Robin stevens: Zločin slečnám nesluší
Detektivka pro mladé dámy ve stylu Agathy Christie. Přiznej-
me si, že život na dívčí internátní škole může být celkem nuda. 
Možná právě proto se Daisy Wellsová a Hazel Wongová roz-
hodnou založit tajnou detektivní kancelář. Bude přece super 
řešit vzrušující záhady! Jenže ono se dál nic neděje – pokud 
tedy nepočítáme zmizelou kravatu jejich spolužačky Lavinie. 
Pak ale Hazel najde v tělocvičně bezvládně ležet učitelku Be-
llovou. Když se po chvilce vrátí i s Daisy zpět, tělo je pryč. 
Dívkám je hned jasné, že tady došlo ke zločinu! Bude třeba 
vypátrat, kdo za tím stojí – jen na škole má motiv hned několik 
lidí. Ale jak dokázat, že učitelku někdo zabil, když tělo zmizelo 
a na první pohled se vlastně vůbec nic nestalo?

pRo nejMenŠÍ

věra Hudáčková barochová: sobík popleta
Vánoční dobrodružství malého soba odhodlaného splnit si 
svůj velký sen. Sobík Ruda se cítí osaměle. Žije uprostřed stá-
da dospělých sobů a jeho jedinou kamarádkou je sedmiletá 
holčička Bětka, která dokáže mluvit se zvířaty. Když se od ní 
dozví o sobím spřežení Santa Clause, zatouží se k němu při-
dat. Jenže u nás nosí dárky Ježíšek, a ten žádné spřežení 
nemá. Ruda se jen tak nevzdá. Rozhodne se změnit české 
Vánoce. Podaří se mu vyměnit Ježíška za Santu? A co na to 
děti, které už Ježíškovi napsaly o dárky pod stromeček?

Zuzana barilová: Mia a delfín
Devítiletá Mia si právě balí kufry a odjíždí na prázdniny na Ze-
lený ostrov. Čeká tam na ni její nejmilejší dědeček, dalmatin 
Nik a možná i mnohem víc. Mořské pláže mohou nabídnout 
i zajímavější nálezy než jen barevné mušličky. Dříve bázlivá 
Mia skočí šipku do jednoho velkého mořského dobrodružství 
a chytí se za bílou ploutev neuvěřitelného přátelství. Byla její 
babička opravdová mořská víla? Nechte se překvapit!

ivana peroutková: valentýnka a pradávné poklady
Valentýnka na lovu starobylých vzácností. Čtvrtý díl oblíbené 
série. Kdo už Valentýnku zná, ví, že pro kamarády Jonáše, 
Péťu a Zuzku ráda vymýšlí nevšední hry. A když Valentýn-
čin strýček, který sbírá trilobity, vezme děti i se psem Hugem 
na výpravu do skal, rozhodne se holčička založit sbírku a ote-
vře Muzeum fosilií. A hned je tu další nápad: děti půjdou hledat 
poklad. Kopání u slunečnicového pole vypadá dlouho bezna-
dějně, ale třetí den na něco přece jen narazí. Bude to jejich 
vysněný nález? A překvapením není konec!

Dav pilkey: Dogman
Hrdina s psí hlavou se představuje ve světově proslulém ko-
miksu! Přichází nový obranář zákona a mstitel pes-práví. Má 
srdce hrdiny, silné paže, bystrý rozum a hustou srst. Dokáže 
zatočit se zločinem ve svém rodném městě? Překoná nástrahy 
svých nepřátel i nelibost popudlivého velitele? Zvládne ovlád-
nout svou nezkrocenou povahu? A blechy?
Slavný tvůrce komiksových příběhů Dav Pilkey přináší no-
vou sérii o Pesodlakovi, která se usídlila na předních místech 
v žebříčcích neprodávanějších knih.

ze několik řádových sester, vedených svéráznou 
řeholnicí Evaristou. Ta přišla do Bílé Vody o po-
slední zářijové noci roku 1950, kdy komunistický 
režim zosobněný démonickým páterem Plojharem 
odvlekl v rámci Akce Ř všechny řádové sestry 
do sběrných klášterů. Mladičká Evarista tehdy do-
stala na výběr: vrátit se do civilního života, nebo 
s ostatními sdílet jejich příští osud. Nezaváhala ani 
na okamžik. Stejně jako všechny řeholnice byla 
nasazena na nucené práce a vystavena ponižo-
vání v komunistickém kriminálu i mučení, aby se 
vzdala víry v Boha. Marně. Lena však zjistí, že tím 
Evaristin dramatický příběh pouze začíná a brzy 
pochopí, že démoni obcházející minulost bělovod-
ských řeholnic nezmizeli, a navíc jsou součástí i je-
jího vlastního osudu.

kniHY pRo MLÁDež

catherine Rider: polibek v paříži
Serena si všechno tak krásně 
vysnila: Paříž, město lásky, 
těsně před Vánoci, umělci, 
sníh a kavárničky – prostě 
čistá romantika! A vyrazí tam 
se sestrou! Jenže ta raději zů-
stane se svým přítelem. Pros-
tě děs. Jean-Luc se nedávno 
rozešel s přítelkyní a musí 
dodělat fotografický projekt 
do školy. A tak není nadšený 
vyhlídkou, že se bude muset 
starat o americkou turistku, kterou mu dohodil jeho 
kamarád. Ale v určitém okamžiku při dlouhém pu-
tování Paříží si Serena a Jean-Luc uvědomí, že 
protiklady se přitahují.

kristen Mckanagh: sněhulčiny vánoce
Sněhulka tráví první Vánoce v penzionu, který pa-
tří slečně Tilly. S provozem jí pomáhá Emily, jejímž 
snem je otevřít si pekárnu. Emily Sněhulku zbož-
ňuje, ale z nového návštěvníka, Tillyina synovce 
Lukase, už tak nadšená není. Což je divné, proto-
že Sněhulce její zvířecí instinkt napovídá, že Lu-
kas a Emily by rozhodně měli být kamarádi! Musí 
ty tvrdohlavé lidské bytosti přimět, aby se na sebe 
podívali očima jednoho věrného, milujícího kotěte.

Aleš novotný: já, smrt
Někdy jsme schopni čehokoliv, abychom dosáhli 
spravedlnosti. Místní gymnázium se potýká s van-
dalismem nebývalého rozsahu. Souvisí nějak po-
sprejovaná zeď školy, vyplavené záchody a roz-
bité okno ředitelny s nedávnou brutální vraždou 
studentky Julie Formanové? Vše ukazuje na par-
tičku teenagerů soustředěnou kolem Julčina dvoj-
čete Sabiny. Tajemství, které spojuje nesourodou 
skupinu přátel, roztočí kolotoč krutých událostí. 
Na povrch začíná vyplouvat skutečnost, že někteří 
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spoRtovnÍ Den 
pRo Děti
Poslední říjnovou neděli 30. října jsme uspořádali pro naše mla-
dé hasiče Sportovní den. Počasí nám přálo, takže jsme mohli 
soutěžní dráhu postavit na solecké návsi. Na start se postavilo 9 
odvážlivců. Děti si na dráze vyzkoušely hod granátem, přeskok 
přes švédskou bednu, slalom mezi kuželkami, zapojování ha-
dic do rozdělovače a proudnice a další dovednostní disciplíny.  
Připravenou dráhu si každé z dětí proběhlo dvakrát a v součtu 
obou časů vzešel vítěz. Všichni účastníci dostali stejné odměny, 
které jsme jim zakoupili za přispění obce Kněžmost. Krásné ne-
dělní odpoledne si užili děti i my dospělí.

za SDH Solec Malobratřice 
Jana Koprnická

Foto: Jaromír Bartoš st.

cvičenÍ DětÍ 
s MARtinoU

15 let vedu v Kněžmostu cvičení dětí v Sokole a mu-
sím říci, že mě to stále baví a naplňuje. Děti jsou to-
tiž naše zrcadlo. Jak se chováme my dospěláci, tak 
se chovají a budou chovat naše děti. Nezapomínej-
me na to a nastavujme dětem pravidla taková, která 
jsou i pro nás nepřekročitelná. Na hodinách cvičení 
a her v Sokole nejde o to, kdo bude první, kdo má 
větší sílu, či kdo vícekrát skočí přes švihadlo. Jde 
o to být spolu a užít si spolu s kamarády hry i cvi-
čení, naučit se něčemu novému, poznat své tělo, 
jeho možnosti. V Sokole se scházíme každý čtvr-
tek odpoledne a pokud děti odcházejí s úsměvem 
na tváři, vím, že má smysl tam pro ně a s nimi být.
Mimoto občas se mi podaří uspořádat i akce, které 
děti baví opravdu hodně. Na podzim to bylo Mis-
trovství Kněžmostu v Člověče nezlob se a Hallo-
weenské dlabání dýní zakončené stezkou odvahy 
v Důních.  Na turnaji v „Člobrdu“ se nás sešlo oprav-
du hodně, hrály děti 5tileté i dospěláci, nálada v so-
kolovně byla úžasná!  Dlabání dýní si děti také užily, 
a především stezku odvahy, kterou chtěly jít nejdří-
ve po jednom, ale nakonec díky „motýlům v břiše“ 
šly po skupinkách.
Přeji všem, především dětem, klidné Vánoce, poho-
du v rodinném kruhu a ať najdete pod stromkem to, 
co si přejete. Do nového roku přeji zdraví. 

za TJ Sokol Kněžmost
Martina Hovorková

bYLY DobY…!
Byly doby, kdy o Vánocích bylo pro všechny nej-
větším darem narození Ježíška a celý ten čas se 
nesl v duchu lidových tradic. Lidé měli k sobě blíž, 
chovali se mile a přátelsky. To ostatně dělali celý 
rok. Ty doby už byly!
V dnešním světě, kdy se odevšad valí tolik informací, 
dezinformací, vnucování vlastních názorů druhým 
a poukazování na chyby, se na Ježíška a na tradice 
s ním spojené nějak pozapomnělo. Ono je samo-
zřejmě jednodušší sednout si k facebooku a vytý-
kat jiným jejich chyby. Nakonec, nemůžeme se divit. 
Při tom všem, co se kolem nás děje, pochopitelně 
chceme mít život jednodušší. Ale stojí za to někdy 
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ADventnÍ neDěLe 
v soLci
Stalo se již tradicí, že první adventní neděle na solecké návsi 
patří nejen rozsvícení stromku, ale i mikulášské družině. Posled-
ní listopadové nedělní odpoledne patřilo již zmíněnému Mikuláši 
a čertovské družině, a to hned s dvěma anděly. Všichni dorazili 
na povozu taženým černými kladrubskými hřebci. Nadílka pro-
běhla přímo na soleckém amfiteátru a poté se nejen děti, ale 
i všichni návštěvníci mohli svézt na mikulášském povozu. Na-
večer zazněla skladba Hallelujah, kterou zazpívala Viktorie Sur-
ma společně s dětmi, při které byl společně rozsvícen vánoční 
stromeček. Nechybělo tradiční vánoční občerstvení, vánočka, 
svařák a teplý džus.

Třetí adventní neděle byla věnována zpívání v našem krásném 
gotickém kostele. Jedenáctý ročník zahájila violoncellistka Pet-
ra Klinderová. Zpívání je vždy rozděleno do tři částí, a ta první 
patřila Kvartetu pěti tet, jejich vystoupení bylo jedním slovem fa-
mózní. Ve druhé části se představily Solínkovy hvězdy. V jejich 
pasáži bylo vidět nejen hudební, pěvecké, herecké ale i lehce 
taneční vystoupení. 
Třetí částí nás provedla operní zpěvačka Miroslava Časarová, 
její vystoupení bylo krásnou třešinkou na pomyslném advent-
ním dortu.

za Solínka z.s. a SDH Solec - Malobratřice
Jitka Bartošová

místo onoho jednoduššího upozorňování na chyby 
vystoupit ze své komfortní zóny, přiložit ruku k dílu 
a pomoci tam, kde je to důležité. Tomu pocitu se 
nic nevyrovná. A když to opravdu nejde vyřešit, 
zůstane člověku aspoň vědomí, že to zkusil. Výraz 
„to nejde“ bychom měli úplně vypustit ze své slovní 
zásoby a nahradit ho slovesem „chci“. Jednou totiž 
přijde doba, kdy budeme chtít a ono už to opravdu 
nepůjde.
To, co bylo kdysi normální, je dnes paradoxně nej-
větším darem: jsou mezi námi lidé, kteří mají k sobě 
blíž a dokážou dělat něco i pro druhé. Jako spo-
lek máme radost z toho, jak se někteří věnují práci 
s mládeží v oblasti sportu, vztahu k přírodě a mo-
rálním vlastnostem a také k ochraně majetku. Chtěli 
bychom poděkovat Junákům, Sokolům, dobrovol-
ným hasičům a vůbec všem, kteří nesedí doma 
a neukazují na chyby, ale jdou je řešit. 
Děkujeme a přejeme vám všem, aby ten následující 
rok byl, pokud možno, bez chyb.

za Spolek přátel kultury Kněžmost
Zdeněk Zdobinský

kněžMostskÉ 
vARHAnY
Sbírka na obnovu kněžmostských varhan, povole-
ná Krajským úřadem Středočeského kraje, Odbo-
rem správních agend, dne 17.2.2016, pod jednacím 
číslem 027946/2016/KUSK, byla uzavřena. 
V květnu byl Spolek pro záchranu kostela osloven 
předsedou Spolku přátel kultury panem Zdobin-
ským ohledně jimi připravované možnosti nákupu 
varhan z Německa, vyrobených v roce 1956. Ná-
kup je zprostředkován firmou Chci-Varhany s.r.o. 
Spolek pro záchranu kostela byl požádán o poskyt-
nutí finančních prostředků ze sbírky na nákup těch-
to varhan. Neboť s nákupem tohoto typu nástroje 
Diecézní kampanolog Mgr. Radek Rejšek souhlasil, 
spolek patřičnými právními úkony sbírku uzavřel 
a částku 321 800 Kč z tohoto účtu, na základě řád-
ně vystavené faktury, na účet zhotovitele převedl. 
Děkujeme všem příznivcům. Všem, kteří na účet 
sbírky na obnovu varhan přispěli. Všem, kteří na-
vštěvovali námi připravované akce, neboť veškeré 
dobrovolné vstupné bylo odesíláno na účet sbírky. 
Nepodařilo se nám nasbírat dostatek finančních 
prostředků na výrobu nových varhan, děkujeme 
však Varhanářství Žloutek a syn za jejich pomoc 
a vstřícnost. Věříme, že připravované varhany pro-
story kostela sv. Františka Serafínského nechají 
rozeznít a nás všechny, kdo do kostela vstoupíme, 
jejich tóny pohladí po duši. 

za Spolek pro záchranu kostela 
sv. Františka Serafínského Kněžmost 

Hana Bejrová
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spoLek RoDÁkŮ 
Je tu opět závěr roku 2022 a s ním rekapitulace naší činnosti 
spolku v tomto roce. Letos jsme pro občany Kněžmostu a okol-
ních obcí uspořádali za finanční podpory obce Kněžmost be-
sedu a dvě přednášky, též s malým občerstvením.
První akcí, na které jsme se podíleli s obcí a knihovnou, byla 
beseda s potomky rodáků rodiny Hartmanů dne 12.6.2022 
v hostinci U Cerhů. Zde se role moderátora ujala paní Hana 
Bejrová a zhostila se jí na jedničku. Zájemci se dozvěděli 
něco ze života tohoto rodu i formou písemností a fotografií, ale 
i z historie domu č.p. 4 na náměstí, který žel již nestojí.
Malé archeologické putování Kněžmostem jsme připravili pro 
zájemce dne 22.5.2022 odpoledne spolu s p. Petrem Jenčem, 
archeologem Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. 
Byla to taková komentovaná vycházka po Kněžmostu a okolí 
Hrádku na téma o daleké historii a nálezech. Počasí bylo krás-
né a v teplý jarní den bylo příjemné se projít po okolí, což také 
potvrzuje i hojná účast zúčastněných.
Poslední akcí spolku byla přednáška dne 29.10.2022 na téma 
„Stráž obrany státu 1936-1938“, kterou moderoval pan Ing. Ja-
roslav Beneš ve spolupráci s ČsOL (Československá obec 
legionářská, z.s.) jednotou Mladá Boleslav. Přednáška sezná-
mila posluchače s celou historií Stráže obrany státu. Důvody, 
které vedly v roce 1936 k jejímu založení a její následující or-
ganizační i materiální výstavbu. Její nasazení na hranici re-
publiky od května 1938, přes horké září až do likvidace státu 
v březnu 1939. Na závěr pak byl zmíněn i další vývoj na území 
Slovenského státu a v poválečném Československu. Všem zú-
častněným posluchačům našich akcí moc děkujeme za účast 
a trpělivost a těšíme se na další setkání s vámi v roce 2023. 
Milí spoluobčané, pokud máte nějaké připomínky nebo dopo-
ručení k naší práci, co můžeme zlepšit, něco dělat jinak (akce 
v jiný den nebo i čas než doposud, apod.), pište na e-mail: 
srpko@seznam.cz, nebo naše facebookové stránky Rodáci 
Knežmost.
Závěrem přeji všem spoluobčanům pozitivní mysl, selský ro-
zum, dobrou náladu a pevné zdraví v roce 2023.

za Spolek rodáků a přátel Kněžmost a okolí
Václav Honc

sDH soLec-
MALobRAtŘice
Dne 24. 9. 2022 jsme se zúčastnili hasičské soutěže v Bítou-
chově, a to tradičního Bítouchovského nasávání. Do boje jsme 
vyrazili se všemi našimi třemi družstvy (muži, ženy a děti).
Jako první se na start postavily děti. Vzhledem k velkému po-
čtu přihlášených družstev, se soutěž dětí konala jednokolově 
a podle klasických hasičských soutěžních pravidel „Plamenu“ 
(závodníci si vše připravují a soutěží sami, bez asistence dospě-
lých). Naše děti po excelentním výkonu soutěž vyhrály. Nutno 
podotknout, že u dětí jsme zúročili celoroční přípravu a po ví-
tězství na okrskové soutěži opět naše děti stanuly na stupni 
nejvyšším.

Po soutěži dětí přišli na řadu dospělí. Toto klání bylo 
rozděleno do dvou na sobě nezávislých útoků. Prv-
ní část soutěže probíhala dle klasických hasičských 
pravidel, kde soutěžili muži a ženy zvlášť ve svých 
kategoriích. Druhá část byla dobrovolná a tkvěla ne 
v klasickém nabírání vody z kádě, ale nasávalo se 
z podzemní nádrže a na startu vždy jeden závod-
ník z každého družstva musel vypít 0,3 litru piva 
brčkem. Zde už soutěžili muži i ženy dohromady. 
V první části soutěže, klasické, se naše družstva 
v nabité konkurenci umístila solidně. Ženy skonči-
ly na 5. místě a muži na 7. místě. Společná soutěž 
mužů a žen v nasávání z podzemní nádrže přinesla 
pro naše družstva následující výsledky: muži pátí 
a ženy desáté.
Bítouchovským nasáváním jsme ukončili soutěžní 
část této sezóny a dovolím si říct, že pro SDH Solec-
-Malobratřice velmi zdařilou. Největší pochvala patří 
našim dětem. Během této sezóny dokonale zúročily 
vše, co se naučily. Vyzdvihnout bych zejména chtěl 
jejich chuť pracovat při trénincích, a hlavně jejich 
samostatnost při přípravě základny, a i následném 
útoku. Už nyní se všichni těšíme na následující se-
zónu a uděláme vše pro to, abychom nynější dosa-
žené výsledky minimálně zopakovali.

za SDH Solec-Malobratřice
Petr Chmel zástupce velitele❄

❄
❄
❄

❄

❄
❄

❄
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ukončena, bude uzavřeno roční vyúčtování hospodaření spol-
ku, a to je i chvíle na změnu jeho názvu. Jeho činnost se však 
nezmění. Dál se bude zabývat zachováváním tradic, rozvíjením 
tradic nových, podporou sborového a chorálního zpěvu. Pouze 
body související se záchranou kostela se stávají minulostí. 
Snad se podaří obnovit tradici Suhrovické rybníky, obnovit ně-
které další tradice, podpořit kněžmostský pěvecký sbor. Těší-
me se na další práci a věříme, že nám zachováte svou přízeň. 

za Spolek pro záchranu 
kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost 

Hana Bejrová

sUHRovickÝ sMRk DěLÁ 
RADost v DobRovici
Jak už to v našem životě bývá, všechno jednou začne, ale 
i skončí. Týká se to lidí, věcí, zvířat i rostlin. A takový malý pří-
běh jednoho stromu, který byl kdysi z dobré vůle vysazen v Su-
hrovicích, aby přinášel pohodu, bych vám chtěl trochu přiblížit.
Tento strom byl ještě před několika dny k vidění u plotu u paní 
Krausové. Velký, krásně rostlý smrk, jehož stáří se dá vyčíst 
už z letokruhů na pařezu. Nebyl jsem je počítat, ale pokud si 
dobře vzpomínám z hovorů s paní Krausovou, věk se pohybo-
val kolem 80 let.
Bohužel jeho výška a objemný obvod větví začal být problém 
pro silniční dopravu, ale i pro blízké domy místních obyvatel, 
kteří při prudších větrech s obavami sledovali, jak se ohýbá 
a vždy byli rádi, když se vítr ztišil a smrk zůstal tam, kde byl.
Proto na jejich požádání v loňském roce začal proces o mož-
nosti jeho odstranění. Vše prošlo patřičnými úkony ze strany 
obce Kněžmost, ale i s vlastníkem pozemku, který souhlasil 
a byl připraven i technicky pomoci. Jenže než k tomu došlo, 
nastal datum, kdy končil čas možnost smrk pokácet. Smrk 
dostal další čas. V tomto období jsme společně s pracovnicí 
obecního úřadu, která je odpovědná za životní prostředí, pře-
mýšleli, zda by nebylo vhodné ho využít ještě jiným způsobem 
než ho rozřezat. 

spoLek pRo 
ZÁcHRAnU kosteLA 
sv. FRAntiŠkA 
seRAFÍnskÉHo 
kněžMost  
Tento název, přestože obsáhlý, měl své opodstat-
nění. Svou činností chtěl spolek upozornit na oje-
dinělou čistě empírovou stavbu kněžmostského 
kostela. A upozornil. 
A jak to vlastně všechno začalo? Na úplném za-
čátku to byla četba farní kroniky, kterou jsem si 
zapůjčila od administrátora kněžmostské farnos-
ti Mgr. Pavla Macha a začala číst. Naprosto mě 
pohltila. Zpočátku psali kroniku Kněžmostští a mě 
doslova ohromilo to zaujetí lidí pro výstavbu koste-
la, o který vlastně nikdo nestál, pouze kněžmostští 
sousedé. A tak psali, prosili, žádali, dokonce pod-
nikli řadu osobních návštěv Litoměřické diecéze 
i samotného hraběte Valdštejna. 
A to přece stálo za zveřejnění. Proběhla tedy výsta-
va ke 170. výročí vysvěcení této zajímavé stavby. 
Výstava skončila, materiály byly uloženy. Blížící ad-
vent vnukl myšlenku na adventní koncert. Dětský 
pěvecký sbor Zvonky z Mnichova Hradiště doká-
zal zaplnit kostel do posledního místečka. Bylo to 
úžasné a tím se vlastně všechno rozeběhlo. Noc 
kostelů, první v prostorách kněžmostského kostela, 
připravená ve spolupráci s Divadélkem Človíček. 
Nezapomenutelný příběh již také tím, že promluvily 
i varhany. Ty staré porouchané varhany, nakonec 
jejich tóny byly opravdu porouchané. Ale zazněly 
a zazněly vlastně naposledy. Dnes jsou minulostí. 
Nedávno proběhla varhanářskou firmou z Hradce 
Králové jejich likvidace. Uvolnily místo pro nástroj 
nový. Následovala dobová módní přehlídka připra-
vená Hanou Vignerovou, přehlídka, která ukázala 
módu doby, kdy byl kněmostský kostel vysvěcen. 
No a následovaly další a další koncerty, výstavy, 
setkávání. Přicházeli další nadšenci s chutí otevřít 
kostel široké veřejnosti. A také byl 18.5.2015 za-
ložen Spolek pro záchranu kostela sv. Františka 
Serafínského Kněžmost. 
Dnes je kostel zachráněn jistě i díky vytrvalé snaze 
administrátora Mgr. Pavla Macha o získání státní 
dotace, a žádal několikrát. Jistě i díky zastupitelům 
obce Kněžmost, kteří na svém zasedání odsouhla-
sili 20% spoluúčast obce na této státní dotaci. Dě-
kujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli 
a podílejí na tom, aby se dobrá věc podařila. 
Kostel je zachráněn a jistě se všichni těšíme 
na jeho znovuotevření. V této chvíli název spolku 
ztrácí svůj smysl. Sbírka uzavřená spolkem byla 
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Jediné, co nás napadlo, no spíše ze strany pracovníka úřadu, 
za což moc děkuji, bylo nabídnout ho okolním obcím či měs-
tům jako vánoční strom. Trochu to trvalo, ale podařilo se. Na-
bídku přijalo město Dobrovice. Vše bylo ujednáno a v pondělí 
21.11.2022 v dopoledních hodinách byl smrk uříznut, naložen 
a převezen na náměstí do Dobrovice, kde byl na první advent-
ní neděli slavnostně rozsvícen.
Moc mě těší a s dovolením budu mluvit za další Suhrováky, že 
smrk ještě před svým životním cyklem neskončil v kamnech, ale 
dělá radost a krásu na jiném místě a přispěje k vánočnímu klidu.

Ladislav Bartoň
 předseda OV Suhrovice

ZDobenÍ stRoMečkU 
v ÚHeLnici
Máme velkou radost, že si děti letos poprvé na druhou adventní 
neděli ozdobily obecní stromek. Za dodání děkujeme hajnému.  
Tátové pomohli dostat barevná světýlka až na špici a s pomocí 
dospívajících je pořádně obtočit. Starší i nově přinesené ozdoby 
stromku moc sluší. 
S přibývajícím počtem dětí v Úhelnici se nám úspěšně daří dělat 
podobných akcí více a jsme moc rádi, že se jim to líbí.
Přejeme všem krásné svátky, pevné zdraví a příjemný vstup  
do nového roku.

za obec Úhelnice
Dominika Hejlová

čAs ZMěn
jeden by si řekl, že na té naší malé vesničce se 
toho velmi neděje a čas se tu zastavil. Trošku jsem 
si to také myslela, než jsem v jeden prosincový 
den uslyšela 
zvuk pily. Mám 
ráda oba příjez-
dy do Býčiny. 
Obě cesty vedou 
ke kapličce. Když 
přijíždíte od Bud, 
tak vás přivítá 
krásný majestát-
ný dub a pokud 
se rozhodnete 
pro sjezd u za-
stávky, tak cestu 
po levé straně le-
mují obří vzrostlé 
jasany. Tedy par-
don, teď cestu le-
mují už jen jejich 
torza, která budou brzy pokácena. Stromy musely 
ustoupit stavebnímu záměru. Rozumím tomu, re-
spektuji to, ale byla to dominanta Býčiny. Stromy 
tu rostly mnoho let a budou tu velmi chybět. Byly 
domovem pro ptactvo a další živé tvory, dělaly stín 
a větrolam. Bohužel nastaly změny a nedá se s tím 
nic dělat. Na druhou stranu jsem nesmírně ráda, že 
podél silnic a cest se stromy naopak začaly ve vel-
kém vysazovat. Jsou tu lidé, kterým není lhostejná 
naše příroda a snaží se pro ni udělat maximum.
Važme si naší přírody. 
ona tu bez nás může být, ale my bez ní ne.

Alena Charvátová, Býčina

ADAptAčnÍ 
skUpinA pRo Děti 
Z UkRAjinY bYLA 
i v kněžMostě
Málo kdo ví, že od května do konce srpna byla 
v Kněžmostě otevřena adaptační skupina pro děti 
z Ukrajiny. Skupina byla otevřena po delších úva-
hách v prvním patře budovy knihovny a za pod-
pory dotací z Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy. Nebyl problém ji téměř ze dne na den 
obsadit dětmi, prchajícími před válečným konflik-
tem v jejich zemi. Děkuji tímto slečně Mgr. Barboře 
Matějkové a paní Lence Bartáškové za ohromnou 
podporu ve výuce a vedení celé skupiny. Vím, 
že nebylo lehké udržet soustředění dětí ve věku 
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Milí dobrovolníci
Moc Vám děkujeme za pomoc se sázením 120 ovocných stro-
mů podél silnice z Kněžmostu do Koprníku. Přišlo neuvěřitel-
ných 90 dobrovolníků. Vracíme stromy do krajiny již mnoho 
let, ale tolik dobrovolníků nám pomoc s výsadbou ještě nikdy 
nepřišlo. V této složité době si toho vážíme o to víc! Chceme 
moc poděkovat společnosti Kautex Textron Bohemia a obci 
Kněžmost. Bez jejich podpory by počet dobrovolníků byl určitě 
o hodně menší. 
Počasí nám přálo, věřím, že jste si sázení užili. Doufám, že 
až pojedete kolem, vzpomenete si na tuto akci a ze zasaze-
ných stromů budete mít radost. Stejně jako máme radost my. 
Stromy byly v pondělí zality, každý jednotlivý strom jsme zno-
vu zkontrolovali, zda je správně zasazen a upevněn. Vypadají 
moc dobře.  
Ještě jednou děkujeme za vaši pomoc! Vážíme si ji!

Milada Vrbová, ZO ČSOP Klenice - MB

v rozmezí 3-15 let v jedné místnosti tak, aby vše 
v probíhalo ku prospěchu všem. Dětem děkuji 
za spolupráci a píli naučit se český jazyk a nadše-
ní se seznamovat s místním okolím a zvyky. Za ty 
čtyři měsíce prošlo těmito prostory na 15 dětí, 
střídavě přicházely i odcházely dle toho, jak jejich 
rodiče putovali skrz naši republiku. Většinu z nich 
se podařilo úspěšně připravit a umístit do místní 
základní školy. 

Stanislava Drdolová, OÚ Kněžmost

koLeM siLnice 
U kněžMostU 
vZnikLA ovocnÁ 
ALej
Na konci října vysadilo rekordních 90 dobrovolní-
ků 120 ovocných stromů podél silnice z Kněžmos-
tu do Koprníku. ČSOP Klenice pokračuje letos 
na podzim ve výsadbách v krajině, kde navazuje 
na akce z minulého roku. Hlásí se nám nejen dob-
rovolníci na pomoc, ale také obce a majitelé po-
zemků, kteří nabízejí své plochy k výsadbě.
Naše organizace děkuje partnerům výsadby, bez 
kterých bychom výsadbu stromů nemohli realizo-
vat – firmě Garden design a jejím zahradníkům, 
kteří nám po celou dobu výsadby pomáhali, firmě 
Agarden, která nám pomohla s vytyčením stromů, 
panu Jiřímu Košvancovi, který nám vyhloubil díry 
pro výsadbu stromů, Ministerstvu životního pro-
středí a Zaměstnaneckým sbírkám ŠKODA AUTO, 
které financovaly výsadbu stromů.
Stromy z naší krajiny stále mizí, i když situace se 
mnohde zlepšuje. V minulosti mizely remízky, stro-
my podél polních cest, sady, po revoluci se zase 
hromadně kácely stromy podél našich silnic. Bě-
hem posledních 50 let jsme přišli o přibližně 10 mi-
lionů ovocných stromů. Stromy jsou důležité nejen 
pro živočichy a hmyz, ale také pro místní klima, 
zadržování vody v krajině a k různorodým ekosys-
témovým službám. 
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