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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané, 
léto nás nenápadně opouští a na dveře bude pomalu klepat 
podzimní malíř s kouzelnými barvami. Každý to máme jinak, 
ale pro mě je toto období nejpříjemnější. Není přehnaně opti-
mistické, ale ani pesimisticky ponuré. Je životně pravdivé, kdy 
slábnoucí síla slunečních paprsků svítí radostí a z mlhavého 
počasí vyzařuje moudrost. Ta moudrost, která by nám měla 
být nápomocna při praktickém pohledu na svět dnešních dní. 
Současná nelehká situace kolem koronaviru a především růz-
ná mediální zpravodajství by totiž mohla mnohému pokřivit re-
álný pohled na dění kolem nás. Dbejme na význam zdravého 
selského rozumu, který nám při našem rozhodování a jednání 
ukáže ten správný směr. Nepodceňovat, ale ani nepřehánět 
význam informací, které se k nám dostávají. 
Věřte, že správné nastavení mysli je prvním důležitým krokem 
každé úspěšné cesty. Jsem rád, že sílu k optimistickému pohle-
du do budoucnosti lze čerpat i z našeho prostředí, kde je vidět, 
že se stále něco děje. Věřte, že vše nepříjemné se v nějakém 
čase změní. Jak se objevilo, tak i bude odeznívat. Optimizmus, 
dobrá nálada a životní elán ať nás provází na každém kroku. 

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

peRsonÁlní ZMěnY 
nA obecníM ÚŘADě 
oD ZÁŘí 2020
Na základě výběrového řízení došlo od září letošního roku 
ke změně v personálním obsazení obecního úřadu. Na po-
datelnu obecního úřadu nastoupila paní Soňa Hemzalová, 
která nahradí po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní 
Lucii Kobrlovou. V srpnu odešla paní Bc. Pavla Hosová, která 
vedla agendu silničního správního úřadu, životního prostředí 
a správy majetku. Tuto oblast bude mít nově na starosti paní 
Petra Plívová. Aktuální kontakty naleznete v případě potřeby 
na webových stránkách obce.

Ing. Radka Maděrová
tajemnice

pŘíRUČkA pRo 
poZŮstAlÉ
odchod našich blízkých bývá většinou neče-
kaný a zastihne nás zpravidla nepřipravené. 
snad vám trochu ulehčí situaci následující ná-
vody, jak postupovat:
Přinášíme Vám zde příručku pro pozůstalé, kterou 
vypracovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Zkrá-
cený obsah si můžete na této stránce přečíst, pří-
padně si můžete celou příručku přečíst zde:
h t t p s : / / w w w . m m r . c z / g e t m e -
dia/94318723-7f56-4762-9e74-c3dfc81170fd/Za-
kladni-informace-pro-pozustale.pdf.aspx
I když existuje řada pohřebních služeb, které nám 
s organizací obřadu pomohou, budeme muset ur-
čité úkony obstarat sami. Zaneprázdněnost spo-
jená s přípravou pohřbu nám však alespoň trochu 
pomůže ztrátu blízké osoby překonat.

kRok 1: ÚMRtí
při úmrtí mimo zdravotnické zařízení:
Je nutné zavolat praktického lékaře nebo lékaře 
služby první pomoci, který vystaví list o prohlídce 
zemřelého (tzv. ohledací list).
při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústa-
vu sociální péče:
Ohledací list vystaví službu konající lékař, který roz-
hodne, zda je nutné zemřelého převézt na oddělení 
patologie. Rodinní příslušníci jsou o úmrtí ve zdra-
votnickém zařízení nebo ústavu sociální péče infor-
mováni osobně, telefonicky nebo telegramem.

kRok 2: kontAktovÁní poHŘební slUžbY
Můžete kontaktovat kteroukoli pohřební službu ne-
závisle na místě úmrtí.
NEJSTE POVINNI SJEDNÁVAT OBŘAD NEBO 
POHŘEB U POHŘEBNÍ SLUŽBY, KTERÁ BYLA 
ZAVOLÁNA K ODVOZU ZESNULÉHO JAK Z DO-
MOVA TAK I Z NEMOCNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ.

kRok 3: objeDnÁní poHŘbU
U vybrané pohřební služby můžeme objednat ne-
jen pohřbení, ale i převoz a úpravu těla zemřelé-
ho, různé druhy rakví, návrh a tisk parte, květinové 
dary, hudební doprovod, řečníka, pohřební hosti-
nu, dopravu pozůstalých apod.
K objednání pohřbu vezmeme do provozovny po-
hřební služby s sebou:
► občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
► občanský průkaz objednavatele pohřbu
► rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
► oblečení pro zesnulého k uložení do rakve (prá-

dlo a vrchní oblečení)

vybíráme z obsahu:
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► fotografii zemřelé(ho) chceme-li ji použít

kRok 4: objeDnÁní HRobovÉHo MístA
Smlouva o nájmu hrobového místa musí mít pí-
semnou formu. Uzavíráme ji nikoli s pohřební služ-
bou, ale s provozovatelem pohřebiště (v tomto pří-
padě obcí Kněžmost).

co musí smlouva o nájmu obsahovat přede-
vším?
► výši nájemného
► výši úhrady za služby spojené s nájmem

obec kněžmost je provozovatelem pohřebiště 
kněžmost, solec a násedlnice a řídí se Řádem 
veřejného pohřebiště obce kněžmost.

Před uložením pozůstalého do hrobu je potřeba 
vyplnit:
► žádost o souhlas provozovatele veřejného po-

hřebiště
► informace o výkopu hrobu
► odevzdat doklad o zpopelnění nebo list o pro-

hlídce zemřelého
ceník za hrobová místa na hřbitově v kněž-
mostě, na solci a v násedlnici
s platností od 1.1.2018:
► nájemné z místa (podle velikosti hrobu) 4,- Kč/

m2 za rok
► platba za služby spojené s údržbou hřbitova 80,- 

Kč / rok / hrob
► poplatek za pronájem skříňky v kolumbáriu činí 

45,- Kč / rok

kRok 5: oZnÁMení poHŘbU – pARte
Parte je veřejným oznámením o úmrtí a pohřbu. 
Každý, kdo je přímým adresátem parte, je zpravi-
dla považován za smutečního hosta a dle dobrých 
mravů by měl příbuzným zemřelého projevit sou-
strast.
Formy kondolence:
► ručně psaný dopis
► soustrastná návštěva (zpravidla do dvou týdnů 

po pohřbu)
► podání ruky před nebo po pohřebním obřadu

kRok 6: poHŘbení
Zaopatření mrtvého lidského těla spočívá:
► v konečné úpravě
► v oblečení do šatů nebo rubáše
► v uložení do konečné rakve

Rakev s lidskými pozůstatky je poté:
► uložena do hrobu nebo hrobky na veřejném 

nebo neveřejném pohřebišti
► nebo zpopelněna v žárovišti krematoria

kRok 7: vYŘiZovÁní nA ÚŘADecH
Smrt blízkého příbuzného je obvykle spojeno s vyřizováním 
praktických věcí, jako je například rušení  smluvních závazků 
zemřelého apod. V této situaci se můžeme obrátit na následu-
jící instituce:
► sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností: infor-

mace o případných sociálních dávkách a další pomoci.
► správa sociálního zabezpečení: přiznání vdovského, vdo-

veckého nebo sirotčího důchodu a další informace.
► notář: vyřízení pozůstalosti a dědictví

pohřebné
Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000 Kč.
Náleží osobě, která vypravila pohřeb:
► nezaopatřenému dítěti
► osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte

vÝvoZ popelnic
Upozorňujeme občany, že popelnice je vždy nutné připravit 
den před plánovaným vývozem. Odpadu je v současné době 
mnoho a svozová firma vyváží popelnice čím dál dříve (v ran-
ních hodinách). Bohužel se poslední dobou množí stížnosti 
o nevyvezení popelnice, které ovšem předchází včas nepři-
pravenou popelnici před dům. Svozová firma trasuje všechny 
vývozy, dbejte tedy na jejich včasné přistavení.

Obecní úřad Kněžmost
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z nás neví, jak se bude situace v naší republice 
vyvíjet. Jedno ale vím jistě.  V naší škole se bu-
deme snažit, aby školní rok 2020/2021 začal co 
nejnormálněji. Pokusíme se dodržet maximum 
doporučení, která v našich podmínkách zvládne-
me. Budeme se snažit větrat, připomínat dětem 
základy hygienických pravidel, budeme se snažit 
omezovat společný kontakt dětí z různých tříd. 
Na druhou stranu ale nemůžeme vytvořit sterilní 
prostředí, nedokážeme např. zajistit stravování 
žáků po jednotlivých třídách ani vytvořit oddě-
lení školních družin, kde by se nepotkávali žáci 
z různých tříd a ročníků. Budeme se snažit na-
stavit pravidla výuky tak, aby byl návrat do ško-
ly pro žáky co nejméně stresující. Do 15. září 
budeme pouze mapovat vědomosti žáků z doby 
distanční výuky, aniž bychom známkovali. Přesto 
bude nutná maximální spolupráce ze strany sa-
motných žáků i vás, rodičů, a zvláště nyní bude 
opravdu zapotřebí dohlédnout na domácí přípra-
vu. Výuka se rozběhne prezenčním způsobem 
(za přítomnosti žáků ve škole), jsme ale připrave-
ni v případě nutnosti přejít na výuku kombinova-
nou nebo čistě distanční (výuku na dálku).

1. 9. 2020 jsme sice nezačali tak, jak jsem doufala, 
v naší krásné aule. Přesto vnímám jako velké po-
zitivum, že mohli přijít do školy všichni žáci. Žáci 
od 2. do 9. ročníku se potkali ve svých třídách se 
svými třídními učiteli.  Prvňáčky sice mohly dopro-
vodit maximálně dvě osoby (v rouškách), přesto 
věřím, že i tentokrát paní učitelky připravily pro-
gram tak, že si naši prvňáčci odnášeli na svůj prv-
ní den ve škole jen krásné vzpomínky. 

Žádný návštěvník školy se nebude moci až do od-
volání po budově pohybovat bez roušky nebo jiné 
ochrany dýchacích cest. Prosím vás, abyste toto 
respektovali a zároveň si všechny případné ná-
vštěvy domlouvali s vyučujícími předem. Snažíme 
se udělat maximum pro ochranu žáků i všech pra-
covníků školy.

Především ale velmi prosím rodiče, aby neposílali 
do školy děti, které vykazují jakékoli známky respi-
račních onemocnění, nebo vykazují jiné známky 
onemocnění. 

Akce 
ZÁklADní školY 

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

dnes bych se nejprve ráda zastavila ještě u jedné události 
z konce předchozího školního roku. V červnu 2020 se poda-
řil žákům páté třídy naší školy nevídaný „majstrštyk“. Sedm 
z nich se dostalo na víceleté gymnázium na „první dobrou“ 
a dva skončili kousek pod čarou, přičemž jim přímý postup 
unikl jen o pár bodů. Oba žáci podali žádost o nové rozhod-
nutí a bylo jim vyhověno. Jen pro úplnost dodávám, že z páté 
třídy se hlásilo ke studiu na víceleté gymnázium jedenáct zá-
jemců.
To tedy znamená, že devět dětí z páté třídy se dostalo 
na gymnázium. Absolutní většina zájemců se zároveň dosta-
la i na druhá gymnázia, na něž se hlásila, ale děti se rozhod-
ly pokračovat ve studiích společně na gymnáziu v Mnichově 
Hradišti. Celkově bylo do primy víceletého mnichovohradišť-
ského gymnázia přijato 30 dětí, což v praxi znamená, že žáci 
z naší školy obsadí takřka třetinu možných míst. Čtyři z nich 
se dokonce umístili v první desítce přijatých. Fenomenální-
ho úspěchu dosáhla Kateřina Semeráková, která se umístila 
na druhém místě přijatých na gymnáziu v Mnichově Hradišti 
a byla nejlepší z uchazečů o studium na gymnáziu Dr. Jo-
sefa Pekaře v Mladé Boleslavi. Opravdu se jedná o úspěch, 
který by neměl zůstat nepovšimnut. Prostým srovnáním při-
jatých zjišťujeme, že kněžmostská základka v tomto ohle-
du překonala všechny ostatní základní školy v okolí, a to 
o pěkných pár desítek procent. V našem regionu je běžné, 
že na víceleté gymnázium se z jedné třídy dostanou 2–3 
děti (u nás 9!!!). Gratulace směřují nejen k dětem a jejich ro-
dičům, ale rovněž k učitelům naší základní školy, které děti 
po těch pět let učili.

A následujících několik odstavců bych ráda věnovala tomu, jak 
bude na naší základní škole probíhat začátek školního roku 
2020/2021.

Všichni jste asi zaznamenali, že vedení škol obdrželo 18. 8. 
z ministerstva manuál, podle kterého mělo spolu s kolegy 
nastavit pravidla fungování školy, alespoň pro začátek no-
vého školního roku. A asi většina z vás zaznamenala, že se 
během pár dní podmínky pro školy měnily. Spousta zpráv, 
které se k vám dostávají, působí chaoticky a zmateně. Nikdo 
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V 1. pololetí se nebudou konat žádné aktivity, při 
kterých dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí 
a které nejsou pro naplnění školního vzdělávací-
ho programu nezbytné (uvítání prvňáčků, vánoční 
jarmark, vánoční vystoupení, lyžařský výcvikový 
kurz...). Plavecký výcvik pro žáky 2. a 3. tříd se 
bude konat v závislosti na platném epidemiolo-
gickém doporučení v rámci jednoho ročníku, stej-
ně tak budou probíhat i adaptační pobyty a školy 
v přírodě. Ve škole nabídneme v případě zájmu 
kroužky, ale pouze pro žáky jednoho ročníku (ma-
ximálně jednoho stupně). I ve školní jídelně se bu-
deme snažit společný pobyt dětí z různých ročníků 
eliminovat na minimum, které nám provozní pod-
mínky školy dovolí.

Děkuji vám za vaši spolupráci i podporu naší prá-
ce, obojí je pro chod školy naprosto nezbytné. 
Věta, že spolu vše zvládneme, se používá velmi 
často, jsem ale přesvědčená, že na naší škole to 
není pouhá fráze. A za to vám všem, stejně jako 
mým kolegům, patří velký dík.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

nAši pRvŇÁČci
V úterý 1. 9. 2020 začal nový školní rok a před naši 
základní školu přišlo 34 nových žáčků se svými ro-
diči. Všechny zde přivítala paní ředitelka Michae-
la Řeháková Černá a paní učitelky z prvních tříd. 
Ty si své žáčky a jejich doprovod odvedly do tříd. 
V nich proběhlo slavnostní přivítání, představení 
se a pasování dětí na školáky – prvňáčky. Přejeme 
dětem, aby se jim ve škole líbilo, aby se učily s ra-
dostí, aby pro ně byla naše škola příjemným mís-
tem, kde se dozvídají nové a zajímavé věci a kde 
mají plno kamarádů.

Mgr. Tereza Černá, I. A
Mgr. Aneta Šoltysová, I. B

Akce 
MAteŘskÉ školY 

MAlí tURistÉ 
Z ČeRvenÉ tŘíDY
Školní rok jsme zahájili se staršími dětmi turistickým výletem 
k suhrovickým rybníkům. Počasí i sluníčko nám opravdu přálo 
a o zážitky nebyla nouze. Po cestě jsme viděli výlov Patřínské-
ho rybníku a krásné barevné papoušky při tréninku. U rybníků 
jsme si dali závody v běhu i hodu do dálky, poslouchali žabí 
koncert a pozorovali králíčky, morčátko a nutrii. Pěkným zážit-
kem bylo pozorování "mravenčí dálnice" na suchých kmenech.  
Zdolali jsme chůzi přes můstky, pohoupání na houpačkách 
i běh do vrchu k pěknému posezení. Dřevěnému hastrmánkovi 
jsme zazpívali pro radost a posilněni svačinkami se vydali ko-
lem Hrádku zpět do školky. Na závěr se na nás usmálo štěstí 
a zahlédli jsme i veverku, která nás byla pozdravit. Už se těší-
me, i přes všechna omezení, která nám dnešní doba přináší, 
na další pěkné zážitky.
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HAsiČi ve školce

Hned první zářijový den, kdy začíná školní rok, přijeli místní 
hasiči potěšit do školky naše nejmenší. Krásnými dárky jim 
zpříjemnili první den, a za to jim děkujeme.

poDěkovÁní
Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům dětí i všem, kteří 
rádi podporují naši školku, za pěkné hračky, výtvarný materiál 
i veškerou další pomoc. Moc si vážíme toho, že na nás neza-
pomínáte - DĚKUJEME! 

Radka Pelantová
MŠ Kněžmost 

pŘijíMAcí ZkoUškY 
– jAk nA ně?

Spousta rodičů a studentů vidí přijímací 
zkoušky jako jeden velký strašák. Na zá-
kladní škole je to první větší zkouška. To je 
dost stresující. Ale jak předejít všemu tomu 
stresu, nervozitě a strachu? A hlavně jak být 
u přijímací zkoušky úspěšný?

kdy je dobré začít s přípravou?
Samozřejmě čím dřív, tím líp! Je toho pře-
ce spousta, co si student musí k přijímacím 
zkouškám zopakovat a naučit se. Když se 
začne dostatečně včas, student má pro-
stor zažít si učební látku, není tolik nervózní 
a ve stresu, protože měl čas a připravil se.

kdy začít s přípravnými testy?
Když dítě neumí pořádně písmenka, dáme 
mu číst silnou knížku, ve které se bude 
ztrácet, a nakonec ji zahodí? To stejné platí 
i u testů k přijímacím zkouškám. Když ne-
budu umět pravopis, najdu chybu, která se 
v textu skrývá? Nebo když nebudu umět 
spočítat rovnici? Je dobré si proto vše nej-
dřív zopakovat a pak se teprve pustit do vy-
plňování zkušebních testů.

A co když textu nerozumím?
Tak se tam právě vyskytlo slovo nebo znak, 
který nemá student objasněné a nezná je-
jich přesnou definici. Abychom rozuměli, co 
po nás v textu chtějí, musíme znát významy 
všech slov a znaků. Pokud tedy na takové 
v testu nebo při učení narazíte, je potřeba 
si jej pořádně vysvětlit, zatrénovat a použít 
ve větách či příkladech.

Dejte studentům dostatek času na přípra-
vu, pořádně procvičte základy a přijímací 
zkouška pro ně bude daleko jednodušší!

Můj syn se ve studijním centru BASIC připra-
voval na přijímací zkoušky na nástavbové 
studium. Když přišel z předposlední hodiny, 
řekl mi, že to bylo to nejlepší, co ho mohlo  
potkat. Laskavý přístup, ochota, povzbuzo-
vání a pochvala, to vše bylo pro lektorku 
samozřejmostí. Oceňuji individuální přístup 
k mému synovi a velký zájem o dosažení co 
nejlepších výsledků ve studiu.

Maminka M.T.
syn Martin 18 let
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vÁžení ČtenÁŘi,
nastává podzimní čas a s ním přicházejí nové 
informace o dění v knihovně. Děti se nám vrací 
do školy a my se těšíme na jejich návštěvy. Před-
stavíme si knižní novinky, trochu si zasoutěžíme 
a společně vyzkoušíme novou „Sluneční hledač-
ku“. Předešlé období nám neumožnilo uskuteč-
nit kulturní aktivity, tak doufejme, že podzimní 
období dopadne lépe. Bohužel v programu akcí 
může vlivem hygienických opatření dojít ke zru-
šení naplánované akce. Zatím je situace taková, 
že akce ve vnitřních prostorách může být usku-
tečněna pouze s ochranou nosu a úst. Povolena 
je účast do 100 lidí. Naše akce jsou připravovány 
s možností předprodeje vstupenek, tím budeme 
mít přehled o počtu zájemců. Pokud se akce ne-
uskuteční, bude vstupné vráceno. Prosíme tedy 
o zpětnou reakci k nabídce akcí pořádaných 
KVCK. Děkujeme za pochopení.

za KVCK Kněžmost, Iva a Lada

Čtení je ZÁbAvA, kDo 
nevěŘí, AŤ to pRověŘí
bratrstvo kniha první - vyděděnci
Napsal John Flanagan
Nakladatelství Egmont
Rok vydání 2011
Hal, hlavní hrdina dobrodružné série knih o bratrstvu Volavek, 
pochází ze Skandie. Jeho otec Mikkel před 12 lety zahynul 
při jednom nájezdu na přístav. Zbloudilý šíp nepřátel ho trefil 
přímo do srdce. A jeho přítel Thorn cestou zpět domů přišel 
v bouři o ruku. Hal a jeho matka vlastní jídelnu a jakž takž si 
žijí. Thorn se snaží zapomenout na to, že už nemůže sloužit 
na lodi kvůli ztrátě ruky, a tak propadne alkoholu. Halovi je 
16 let a těší se na očekávaný výcvik bratrstev. Což znamená, 
že je vybráno 28 hochů a ti jsou rozděleni do družstev tzv. 
bratrstev. Mezi členy bratrstva vznikne jakýsi vztah. Jednotlivé 
bratrstvo je skoro jako rodina. Hal mezitím pracuje za peníze 
v loděnicích. Jeden starší námořník si objedná loď, která je 
menší než obyčejná vlčí loď (běžná loď skandijských nájezd-

PROGRAM AKCÍ 
 
Kulturně vzdělávací centrum a knihovna   

vstupenky na akce jsou k prodeji v Obecní 
knihovně Kněžmost, Na Rynku 218          
 
Cvičení seniorů začíná 5. října  2020!!!  
________________________________________ 

UPOUTÁVKA 

 
27. února 2021 
HUDEBNÍ PODVEČER S VLADIMÍREM HRONEM 
 
28. března 2021 
ARTWAY THEATRE s divadelním představením 
TŘI BROUCI, které je inspirováno známým filmem 
Traja Chrobáci z roku 1976 
________________________________________             
10. září      
TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ    
                               
16. září             
MALÝ VÝLET SENIORŮ   
okolím Bezdězu       
    
23. září                    
MUZICÍROVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ  
S lektorkou Janou   
 9.30 – 10.15 / knihovna 1. patro 50,- Kč 
 

1. října                
PŘEDNÁŠKA pro veřejnost / vstupenky v prodeji 

PRVOREPUBLIKOVÉ ČETNICTVO 
17.00 / hostinec U Cerhů, Kněžmost 
 
2. října                
ČTENÁŘSKÁ DÍLNA spisovatelky Kláry Smolíkové 
(vyhrazeno pro žáky ZŠ) 
 
7. října 
SENIORSKÁ DÍLNA 
 
17. října 
S kronikářkou Hanou Bejrovou 
a spolkem rodáků „NA KAFÍČKO“ 
Návrat do časů naších předků ve vzpomínkách 
rodiny Hartmanových 
Fotoprojekce Jiří Jaroš 14.00 / hostinec U Cerhů 
 
20. října  
DÍLNIČKA PRO NEJMENŠÍ 
10.00 - 10.30 / knihovna 
 
22. října             
KOMIKSOVÁ VÝSTAVA PRO NÁCTILETÉ     
S výukovým programem 
(vyhrazeno pro žáky ZŠ) 
 
 

29. října               
LISTOVÁNÍ - pro veřejnost  
Divadelní představení „ŠPEKY“   
18.00 / hostinec U Cerhů, Kněžmost  
 
5. listopadu      
S kronikářkou Hanou Bejrovou 
„NA KAFÍČKO“ 
Hosty podvečeru jsou manželé Prskavcovi 
fotografka Hana a básník Josef. Za doprovodu 
tónů kytary se v souladu veršů přeneseme k 
nitru fotografií a jejich příběhům. Současně 
pootevřeme životní příběh dědečka rodiny 
Prskavcových, Františka Prskavce a 
zavzpomínáme na Josefa Prskavce staršího 
z Branžeže. 
 
15. listopadu        
NEDĚLNÍ POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ                
Divadýlko Kozlík „O Červené Karkulce“ 
 
8. prosince 
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO NEJMENŠÍ 
10.00 – 10.30 / knihovna 
 
 20. prosince 
NEDĚLNÍ POHÁDKA PRO NEJMENŠÍ 
Divadlo PUK  - Haló, Jácíčku 
15.00 / knihovna 50,- Kč 
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níků). Muž znenadání zemře a v loděnici zbývá rozpracovaná 
loď. Hal se rozhodne, že jí zakoupí a spolu se svým nejlepším 
přítelem Stigem loď dodělají, aby jí mohli ještě použít na vý-
cvik bratrstev. Hal dá lodi jméno Volavka a přidá ji speciální 
trojúhelníkové oplachtění, které sám vynalezl. Díky tomuto 
uspořádání se může Volavka postavit proti větru ostřeji než 
lodě s tradiční čtvercovou plachtou, aniž by zplihla nebo ztra-
tila tvar. Tyto plachty byly na lodi dvě, jedna na pravé a druhá 
na levé straně, aby bylo možné vytahovat plachty podle toho, 
z jaké strany fouká vítr.
Konečně nastal ten dlouho očekávaný den. Výcvik bratrs-
tev. Nejdřív se všichni shromáždili na louce, kde se rozdělili 
do jednotlivých bratrstev. Halovo bratrstvo mělo jen 8 členů, 
Hal, Stig, Stefan, Jesper, Edvin, Ingvar a dvojčata Ulf a Wulf. 
Zatímco ostatní bratrstva mají členů deset. Hal je zvolen jako 
skirl (kapitán). Halovo bratrstvo se jmenuje stejně jako jeho 
loď – Volavka. Výcvik bratrstev se boduje a bratrstvo, které 
vyhraje, má tu čest střežit posvátný jantar ve tvaru koule jmé-
nem Andomal. Bratrstvo Volavek se zdá na první pohled slabé 
a zranitelné, dokáže však nevídané věci a umí se semknout 
a být věrné své věci a hlavně svému bratrstvu. 
Halovi se podaří s jeho bratrstvem soutěž vyhrát. To jen díky 
tomu, že se v bratrstvu nehádali, a že Halovu bratrstvu pomohl 
Thorn, který přestal pít. Pomohl Volavkám s výběrem zbraní, 
které vlastnil a vyměnil je za zbraně špatné kvality od učitelů 
bratrstev. Thorn také potajmu ve volném čase učil Hala bo-
jovat všemi různými zbraněmi. Mezitím do přístavu připlouvá 
loď, která potřebuje opravu.  Erakovi, jež je oberjarl, volený 
panovník Skandijců na doživotí, se to nelíbí, a tak loď špehuje. 
Loď je v přístavu až podezřele dlouho. 
Po oslavách vítězství bratrstva Volavek se jeho členové ode-
berou ke stráži Andomalu. Na stráži se střídají místo toho, aby 
strážili všichni. Stráž usne a ráno zjistí ztrátu posvátného ka-
mene. Když se to oberjarl Erak dozví, nechá smazat všechny 
zmínky o bratrstvu Volavek a zabaví Halovu loď. Přikáže čle-
nům bratrstva Volavek, aby do deseti hodin odevzdali zbraně. 
Hal má v úmyslu odplout s Volavkou a přivézt Andomal. Thorn 
požádá, jestli by nemohl plout s nimi. Jeho přání je vyhověno, 
a tak bratrstvo Volavek a Thorn odplouvají za dobrodružným 
hledáním Andomalu. 

Antonín Přibík, žák 8. třídy ZŠ

knižní novinkY
pRo MAlÉ ČtenÁŘe

policejní pohádky: pospíšilová, Zuzana 
Víte, že není zločinec jako zločinec? Páchat škodu může kde-
kdo, například čert nebo pirát, známé firmy, řeknete si. Poli-
cejní pohádky však dokládají, že na cestu zločinu se mohou 
vydat i zdánlivě bezúhonné bytosti. To se budete divit, až si 
přečtete, co vyvedli tchoř, kuna nebo splašená formule. 

byla jednou jedna moucha: Mrázková, Daisy
Rudolfína je moudrá moucha, která už leccos prožila. Helenka 
je veselá a podnikavá holčička, zvědavá na celý svět. Ptá se 
na spoustu věcí, které by dospělému mohly připadat nepod-
statné nebo banální – ale mouše naštěstí ne.

U sedmi berušek: Mušálková, iva
Malované čtení, které je u dětí hodně oblíbené, 
zvládnou s pomocí dospělého už od 3 let.

pRo MlÁDež

evoluce 2. díl - věž zajatců: thiemeyer, thomas
Lucie a její přátelé konečně z posledních sil dorazí 
do města přeživších. Doufají, že budou konečně 
v bezpečí před útoky šílených zvířat a naleznou 
odpovědi na všechny své otázky.

evoluce 3. díl - pramen života: thiemeyer, thomas 
Po dlouhém cestování a překonání všech nástrah 
se Jem probouzí uprostřed enklávy, kterou i s přá-
teli tak zoufale hledal. Nejsou zde ale všichni. Ka-
tta zmizela beze stopy a Lucie leží na ošetřovně 
v kómatu i s malým squidem. Přátelé se snaží zjis-
tit, jak by se mohli dostat zpátky do své doby, když 
jim vůdkyně GAIA prozradí šílený plán. 

návod na vraždu pro hodné holky: Holly, 
jackson
Zmizela oblíbená středoškolačka, Andie Bellová. 
Tělo se sice nenašlo, ale policie ví, kdo je vrah. 
Všichni vědí, kdo je vrah! Sala Singha za vraždu 
přítelkyně odsoudili všichni, kromě soudu a poroty. 
Sal Singh totiž spáchal sebevraždu a nikdo neusi-
luje o očištění jeho jména. 

příběhy na dobrou noc pro malé rebelky: ca-
vallo, Francesca 
Sto krátkých příběhů vypráví životní osudy stovky 
mimořádných žen z minulosti i současnosti. Uměl-
kyně, sportovkyně, vědkyně, političky a další velké 
osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do his-
torie, inspirují malé i velké čtenáře snít velké sny. 
Seznámíte se s královnou Alžbětou I. Každý me-
dailonek navíc doprovází celostránkové portréty 
od šedesáti výtvarnic z celého světa.

klub divných dětí: soukupová, petra
Taky se umí „ztratit ze světa“. Když se na něco sou-
středí, všechno ostatní pro ni přestane existovat.

pRo DospělÉ ČtenÁŘe

Mořská panna: läckberg, camilla
Jednoho listopadového rána se po Magnusovi 
Kjellnerovi slehla zem. Když obyvatel Fjällbacky 
objeví při procházce se psem tělo zamrzlé v ledu, 
je jasné, že Magnus nezmizel dobrovolně. 

pomsta bílého jednorožce. vondruška, vlastimil
Vok z Rotštejna, který se honosí erbem Markvarti-
ců, přijde za nevyjasněných okolností o manželku 
Anežku, kterou najdou mrtvou pod skálou, na níž 
se jeho hrad tyčí nad krajinou jako orlí hnízdo. Její 
smrt uzavře královský popravce jako nešťastnou 
nehodu, jenže záhy je zabit i on. 
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bestie: Dán, Dominik
Brilantní detektivní román Bestie se odehrává 
po velkých společenských změnách, přesněji 
po sametové revoluci a následné amnestii v roce 
1990, po níž se na svobodu dostává mnoho nena-
pravitelných zločinců.

elizino tajemství: osvětim: placená láska
Vzali jim důstojnost, ale nemohli jim vzít naději. 
Šokující román z Osvětimi. Čekala je těžká volba 
na strašlivém místě: buď budou žít dál jako řado-
vé vězenkyně koncentračního tábora v Osvětimi, 
nebo výměnou za snesitelnější podmínky začnou 
pracovat v táborovém nevěstinci.

UČíMe se 
s veveRkoU 
teRkoU
Pro předškoláky a začínající čtenáře. 
Podzimní čas budou naši nejmladší čtenáři trávit 
s malou veverkou Terkou. Na motivy knihy Jindři-
cha Balíka „Jak se veverka učila počítat“. K vever-
ce samozřejmě patří oříšky. Každý měsíc se v dět-
ském oddělení objeví jeden veliký oříšek, který 
veverka Terka nemůže rozlousknout.

Úkol pro naše čtenáře:

Najdi každý měsíc 
oříšek a splň úkol. 

V prosinci budeš 
mít splněny čtyři 
úkoly z oříšku a ve-
verka Terka tě ráda 
odmění.

inFoRMAČní 
stŘeDisko
Sezóna Informačního střediska skončila. Pokud 
bychom měly bilancovat úspěšnost návštěvnosti, 
tak musíme velmi opatrně. Letos se to tu turisty 
doslova nehemžilo. Strach z nákazy byl asi silněj-
ší. Návštěvnost byla zhruba poloviční oproti minu-
lému roku. Informujeme o novinkách pro turisty 
i místní občany.

k vYZkoUšení jsoU pŘipRAvenY: 
Quest – „Sluneční hledačka“, která je již po hod-
nocení testerů po menších úpravách přivezena 
z tiskárny. Je čerstvá, jen ji vyzkoušet. 

Questing – čili hledačka, jako zábavná hra, při které si užije-
te vzrušení. Při questingu postupujete od hádanky k hádance, 
od šifry k šifře, až na samém konci získáte kód složený z pís-
men a čísel. 
Díky lektorce Blaženě Huškové jsme se v knihovně dozvěděly 
o možnosti vytvořit pro obec Quest.
Bylo nutné sehnat tým, který by se ujal hledačku vytvořit. Jed-
noduché to zdaleka nebylo. Vůbec jsme netušily, že sehnat 
několik nadšenců bude trochu oříšek. Nakonec knihovnice Ivu 
a Ladu doplnili další zájemci: Jakub, Tonda, Pavel, Štěpán, 
Hana a Petra. I když se všem v době pandemie nepodařilo 
udržet nasazení, přesto spatřila hledačka světlo světa! Ke sta-
žení je na stránkách Informačního střediska https://www.kne-
zmost.cz/cs/informacni-stredisko-knezmost/, k vyzvednutí je 
v knihovně Na Rynku 218, Kněžmost.

poDěkovÁní

V letošním roce úzce spolupracujeme s místní 
akční skupinou pro rozvoj vzdělávání MAP II 
Mnichovohradišťsko. Samozřejmě nechceme 
zůstat jako knihovna pozadu, vždyť vzdělává-
ní je součástí standardů knihovny. PhDr. Mar-
kéta Tomášová se svým týmem připravuje mnoho zajímavých 
vzdělávacích přednášek a jiných aktivit na podporu vzdělává-
ní. Díky lektorce Blaženě Huškové, mohla být vytvořena míst-
ní turistická „Sluneční hledačka“, kterou nám MAP II finančně 
zaštítil. Dále velké díky za finanční podporu kultury čtení, v na-
šem případě čtenářské dílny s Klárou Smolíkovou.
Věříme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat. 

oRientAČní HRA
Parta sportovních 
nadšenců Lauf 
Team Kněžmost při-
pravila pro příznivce 
běhu, ale i pěších tu-
ristů, orientační hru 
místním okolím, kde nechybí příroda ani adrenalin. Připraveny 
jsou dvě trasy – 11 km a 18 km. Podrobnosti k Orientační hře 
najdete na stánkách Informačního střediska https://www.knez-
most.cz/cs/informacni-stredisko-knezmost/. QR kód s plánem 
tras a pokyny, najdete také vylepený na dveřích, vedle vchodu 
do knihovny Na Rynku 218, Kněžmost.

za Informační středisko v Kněžmostě
Iva a Lada
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nA slovíČko
Dnešním hostem v rubrice „Na slovíčko“ je místní historik, ar-
cheolog pan Ing. Theodor  Honický, kterému přísluší přívlastky: 
milý, vtipný, vypravěčský, badatelský, houževnatý, cílevědomý, 
dalo by se pokračovat…kdo pana Theodora zná, jistě potvrdí, 
že je pro naši obec velkým přínosem v oboru historie a ar-
cheologie, i když jeho původní povolání je zootechnik. Vlastně, 
díky tomuto povolání měl blízko k nálezům, jak sám říká: 
„Chodil jsem po polích a měl blízko k zemi, protože mě tížily 
plné kapsy nálezů.“

na slovíčko: V Kněžmostě žijete od roku 1972. To se tak sta-
ne, že se člověk zamiluje a je hotovo. Vychovali jste tu dvě 
dcery, pro které se stal Kněžmost rodným místem. Dcery vás 
obdařily třemi vnoučaty, co víc si přát? Ale vraťme se spolu 
na úplný začátek vašeho dětství.

theodor Honický: Rád si zavzpomínám na rodnou hroudu. 
Kořeny mé rodiny pocházejí z matčiny strany z podkrkonoší 
a Dobříše, z otcovy strany z Kladenska a Berounska. Se svými 
rodiči jsem žil v Loděnici u Berouna.

na slovíčko: Krásný kraj na okraji Českého krasu. Jaké bylo 
rané dětství u říčky zvané Kačák?

theodor Honický: Jedním dechem dodám, krásné, plné dob-
rodružství. Pamatuji si výpravu s tatínkem na Křivoklát, to mi 
byly asi čtyři roky, tam začalo mé bádání, sbíral jsem snad 
každý kámen, který jsem našel.

na slovíčko: Co jste od sudiček dostal tzv. do vínku?

theodor Honický: Vztah k přírodě, lásku k archeologii, s čímž 
souvisí i bádání po historii.
Měl jsem velké štěstí na lidi kolem sebe. Když můj táta cho-
dil do školy, tak asi v devatenáctém roce vyšel vlastivědný 

sborník Krajem Horymírovým, který pan řídící 
používal k výuce vlastivědy. Vychovával z žáků 
doslova vlastence a táta vše, co se naučil a zako-
řenilo v něm, předával zase mě. Rád vzpomínám 
na chvíle strávené ve staropackých horách u pra-
rodičů, kdy jsem se mohl zabývat hledáním achátů, 
na které je toto místo bohaté. U babičky na Dobříši 
jsem se zakopával jako partyzán, jen abych něco 
našel, pak mi to babička všechno vysypala na zá-
hony. Když se ohlédnu, vidím šťastného kluka.

na slovíčko: Váš tatínek měl velký vztah k přírodě, 
vím, že byl zahradníkem, dokonce měl i svou vlast-
ní knihovnu, plnou odborné zahradnické literatury.

theodor Honický: Pamatuji si, jak jsem tatínko-
vi pomáhal při různých zahradnických pracích, 
jednou jsem pomáhal na parkové úpravě jedno-
ho statku, ale více jsem se věnoval nálezům, než 
hrabání a sázení. Hodně jsme si s klukama hrávali 
na zavážkách a já tam objevil rozštípnutý kámen, 
ohromně mě zaujala jeho struktura s otisky rost-
lin z období prvohor. Naštěstí jsme měli ve škole 
pana učitele, který nás v našich objevech podpo-
roval a kameny jsme mohli ukládat do přírodověd-
ného kabinetu. 

Problém byl, že se nám zdál každý kámen jako vel-
ký objev. Jednou jsem ve stavební suti objevil go-
tické cihly, nedalo mi to a hned jsem jednu odvezl 
do archeologického ústavu na Pražský hrad. Jako 
kluk jsem školní prázdniny trávil převážně na vy-
kopávkách. Byl jsem v tom, jak se říká, až po uši.

na slovíčko: Nabízí se otázka, které přírodní vědy 
vás nejvíce zaujaly?

theodor Honický: Od svých deseti let jsem se 
začal věnovat paleontologii, která zkoumá zkame-
nělé rostliny a živočichy, kteří se dochovali v hor-
ninách, mineralogii, která mi odhalovala stavbu 
minerálů a jejich fyzikální vlastnosti, jejíž součástí 
je i geologie, která zkoumá stavbu a složení Země. 
Takže vlastně tři v jednom. Měl jsem vše pěkně 
pohromadě.

na slovíčko: V roce 1966 se v rodných Loděnicích 
natáčel Oscarový film Ostře sledované vlaky, ale 
to už nepamatujete, protože se vaše rodina v roce 
1961 stěhuje do Bakova nad Jizerou, do hrnčířské 
části pod kostelem svatého Bartoloměje.

theodor Honický: V Bakově jsem nastou-
pil do devátého ročníku základní školy. Měl 
jsem štěstí na pana ředitele Aloise Havla, který 
když zjistil, že mám zájem o historii, zapsal mě 
do vlastivědného spolku, kde nás tenkrát bylo asi 
čtyřicet. Pro vaše čtenáře zmíním, že pan Alois 
Havel byl autorem knihy Borísek. Možná někteří 
pamatují fotografii Boríska v cukrárně U Plačků 
na náměstí.
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Měli jsme dům se zahradou, kterou jsem poctivě 
prohledával, lepší místo bych pro své záliby těžko 
hledal. Jednou, když jsem pomáhal vyvážet hnůj 
na zahrádku, narazil jsem na stopy ohně a plno 
středověkých střepů, zjistil jsem, že zde byla první 
nalezená hrnčířská pec s keramickou klenbou.

na slovíčko: Hezky jsme zmapovali vaše dětství, 
ale stále mi vrtá hlavou, proč jste se nakonec roz-
hodl pro zemědělskou školu obor zootechnik?

theodor Honický: To se tak někdy stane. Rád 
bych tehdy studoval národopis v Brně, ale nevyšlo 
to. O prázdninách jsem nastoupil na brigádu do JZD 
Horní Stakory. Tato zkušenost mě natolik ovlivnila, 
že jsem v roce 1965 nastoupil na zemědělskou ško-
lu. Musím dodat, že toho rozhodnutí nelituji.

na slovíčko: Po studiích vás čekalo další stěho-
vání, ale tentokrát o pár kilometrů dál a ne sám.

theodor Honický: 15. ledna 1972 jsem se pře-
stěhoval do Kněžmosta a zde budoval svou rodi-
nu. Pracoval jsem jako zootechnik, přišlo několik 
změn a pak jsem pracoval jako agronom. Po rajó-
nu jsem jezdíval na motorce, nejlepší přibližovací 
prostředek té doby, i když jsem jednou uklouzl 
na silnici po oleji a následkem byla nějaká ta zlo-
menina.

na slovíčko: A co vaše vykopávky a nálezy? Zbý-
val vám čas na historii? Jako agronom jste byl jistě 
hodně časově vytížený.

theodor Honický: Těmto zájmům jsem se stále 
věnoval, spojil jsem potřebné s užitečným. Při kon-
trolách na polích jsem objevoval zajímavé nálezy, 
i když jsem líbal zemi, díky plným kapsám všeho, 
co jsem našel.

na slovíčko: Pojďme společně zmapovat vaši čin-
nost historika a archeologa.

theodor Honický: Od roku 1985 přispívám 
do místního Zpravodaje, tehdy se jmenoval Cíl 
s články o historii Kněžmosta a okolí. Úzce spo-
lupracuji s Vlastivědným muzeem v České Lípě, 
Mladé Boleslavi a Bakově nad Jizerou. Osobně se 
znám se známými historiky panem PhDr. Vladimí-
rem Bednářem z Bakova nad Jizerou, PhDr. Jiřím 
Waldhauserem, bývalým archeologem z Mlado-
boleslavského muzea, Petrem Jenčem, archeolo-
gem a speleoantropologem muzea v České Lípě, 
PhDr. Zdeňkem Smetánkou, pracovníkem Arche-
ologického ústavu v Praze, který mi pomáhal určit 
stáří nálezů z výkopu u tehdejší nové školní bu-
dovy v roce 1987, Mgr. Filipem Krásným z Mlado-
boleslavského muzea a mnoha dalšími. Všechna 
z těchto setkání pro mě byly doslova osudovými. 
Dodnes se přátelíme a jak jde čas, někteří již mezi 
námi nejsou. 

na slovíčko: Zažila jsem vás několikrát při práci, jste studnice 
nekonečných informací a samozřejmě jedním ze zakladatelů 
Spolku rodáků a přátel Kněžmostu a okolí, kde se snažíte za-
chovat paměti naší obce. V rámci spolku jste se podílel na růz-
ných historických projektech.

theodor Honický: Ano, má činnost je zaměřena především 
na bádání, kdyby se nic nedělo, nebudou dějiny, ale dělo se 
toho po staletí velmi mnoho, a tak je stále co objevovat. Je 
to nesčetně hodin studia a pátrání, záleží na tom, na co se 
zrovna s kolegy zaměříme. Někdy musíme po historických sto-
pách na místa špatně přístupná, zaniklá, navštěvujeme skrýv-
ky a probíráme se výkopy. Historie je naší součástí. Jak to 
bylo s Kněžmostem na úplném počátku jeho vzniku, se čtenáři 
dočtou ve zmíněných příspěvcích místního Zpravodaje, který 
vychází přes třicet let. 

Ve spolku rodáků jsem s kolegy shromažďoval informace na-
příklad o místních rybnících na povodí Kněžmostky v návaz-
nosti na historii zdejších mlýnů. Pátrání po panských dvorech 
bylo po historické stránce velmi bohaté. Za činnosti spolku 
vzniklo asi 14 odborných výstav.

Rád bych zmínil své kolegy, kteří se na činnosti spolku nyní 
podílejí: Jiří Jaroš – fotograf, dokumentarista, Václav Honc - 
předseda spolku, numismatik, Petra Urbanová – fotografka, 
amatérská archeoložka, Iva Hakenová a Milena Škaloudová.

na slovíčko: Mohu jen potvrdit, že literatury sháníte opravdu 
mnoho, ale výsledná práce si zaslouží obdiv. Zmíněné Zpra-
vodaje jsou v naší knihovně archivovány od roku 1985 a jsou 
připraveny k prezenčnímu zapůjčení. Ke konci našeho rozho-
voru prozraďte, jaký z nálezů byl pro vás doslova kuriozním.

theodor Honický: Začal bych tím pro mě nejcennějším, a to 
byl ten, který jsem vlastně ani neodnesl. Narazil jsem, před-
pokládám na Unětickou palici, kámen jako větší vejce. Neměl 
jsem pingl a tahalo to ze mě kalhoty (tato věta se nedala vy-
pustit). Dnes mohu jen litovat. Prošlo mi rukama mnoho stře-
dověkých a novověkých střepů, ale jeden mi přeci utkvěl. Při 
přípravách lokality Pazderna na stavby domů se dělala skrýv-
ka, při které se odhalilo první osídlení Kněžmosta. Ve vyko-
pávkách se našel pravěký malovaný střep, což je opravdu uni-
kát. Dnes by měl být v muzeu v Mladé Boleslavi.

Lokalita Kněžmosta a okolí je velmi bohatá na nálezy od nej-
staršího pravěku (většina kultur od prvních zemědělců až 
po současnost).

na slovíčko: Jste na slovíčku v knihovně, tak mi přísluší otáz-
ka, jaká literatura Vás kromě historie zaujala? 

theodor Honický: Jednoho dne mě v tátově knihovně zaujala 
kniha Nezmar, která pro mě je dodnes balzámem na duši. Na-
psal ji spisovatel Jaroslav Najman – Horný, rodinný přítel. Jeho 
syn RNDr. Radvan Horný mě přivedl na cestu paleontologie.      

na slovíčko: Nastal čas pozvolna ukončit náš rozhovor, který 
by si místy nezadal s odbornou přednáškou. Ráda bych Vám 
poděkovala za příjemná setkání nejen nad tímto rozhovorem. 
Děkuji za nás kněžmosťáky, že se s nadšením staráte o pa-
měti obce. 
Přeji Vám pevné zdraví a chuť do dalších bádání.

Ivana Cenefelsová - Na Slovíčko
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soleckÝ jAvoR 2020
První ročník country bluegrass nedělního odpoledne proběhl 
16. 8. 2020 na solecké návsi za velmi teplého počasí, na které 
jsme se opravdu dobře připravili. Pro návštěvníky zajistili do-
statek stínu, osvěžení v podobě mlhoviny i dobrého pití a jídla. 
Například domácí špekáčky z udírny, točené pivo a limo, ne-
chyběly ani osvěžující míchané drinky a zmrzlina. Děti si mohly 
vyzkoušet barmanskou školičku nebo si něco nechat namalo-
vat na obličej.

Plzeňská kapela Frýda&Company s úderem čtrnácté hodiny 
zahájila první ročník soleckého javoru a jako druhá se před-
stavila kapela Forget, první hodiny patřily bluegrassu. Pak při-
šla na řadu jedna z nejlepších revivalových formací Michala 
Tučného, až z Plzně dorazila kapela, která návštěvníky bavila 
krásných devadesát minut. Zazněly stěžejní hity, které nikdy 
neomrzí. Celou akci zakončila kapela BG Korpus, která na so-
lecké návsi nevystupovala prvně. Celým odpolednem prová-
zela Anna Monhartová.
Ptáte se proč název Solecký Javor? Nebylo jednoduché vy-
myslet název, který by pojal hudební styly, které se hrály nebo 
možná ještě budou hrát, ale většina akcí se odehrává pod na-
šim krásným javorem, takže brzy bylo jasno. I přesto, že javorů 
je hodně, Solec je jen jeden. 

Pořádání prvního ročníku „čehokoliv“ je pouze 
na oťuknutí, zda by se akce ještě někdy mohla ko-
nat. Většina z řad pořádajících se shodla, dle ohla-
sů nejen návštěvníků i vystupujících, že bychom 
měli pokračovat a uspořádat druhý ročník. 
Všichni jsme si vědomi, že uspořádat akci bez 
sponzorů, partnerů a pomoci mnoha lidí by bylo 
nemožné. Proto bych zde za všechny pořádající 
velice ráda poděkovala všem sponzorům a part-
nerům: Stavební firma Svoboda, penzion a restau-
race Černá louže, Comfeel, MVJ Group, Chro-
mrenovace, tiskárna MF Polygrafie, rádio Signál, 
pivovar Svijany a obec Kněžmost.
Díky všem návštěvníkům a vystupujícím. Díky 
všem co přidali ruku k dílu.

za spolek Solínek a SDH Solec, Malobratřice
Jitka Bartošová 

bÖllHoFF 
DRHlenY cUp 2020
Další léto za námi a tím i naše největší akce roku 
Böllhoff Drhleny Cup 2020. Informace o tomto 
závodě jsme si dovolili zveřejnit v minulém Zpra-
vodaji, protože cílem je i oslovit sportovce, divá-
ky v našem blízkém okolí. Považujeme naši akci 
jako zviditelnění prostředí, kde bydlíme, žijeme, 
respektive ukázat  Kněžmostsko.

Myslíme si, že účinek to mělo a jsme moc rádi 
za zvyšující se účast místních sportovců i podpory.

Jak bylo uvedeno, závod se konal 1. 8. 2020 v kem-
pu Drhleny. Už od ranních hodin se sjížděli přihlá-
šení i nepřihlášení účastníci, buď na závod MTB 
Drhleny Race či Drhlenský triatlon. Pořadí závodů: 
od 10:00 hodin MTB a od 12:00 hodin triatlon, kdy 
nejdříve startovaly děti a po jejich ukončení byl od-
startován triatlon žen a mužů.

Ale nejdříve k průběhu MTB závodu. Oproti loň-
skému závodu, kdy se účastnilo necelých 60 zá-
vodníků, letos jsme posunuli na hranici 80 závod-
níků. Trať pro tento závod byla odlišná, obtížnější 
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než pro triatlon a vedla po zpevněných i písčitých 
cestách v okolí Drhlen, Kamenice, Dobšína a Su-
hrovic. Obzvlášť zajímavá je část tratě po výjezdu 
k poli Velká pláň, kde byl přidán okruh lesem, pře-
jezd po kraji pole se sjezdem k suhrovickým rybní-
kům. Celková délka tratě byla bez pár metrů 20 km 
a jely se dva okruhy.
Vítězem závodu v kategorii muži do 40 let se stal 
Jiří Šorm (Bitters Superior Cyklolive), v kategorii 
muži 40 - 50 let se stal vítězem Radek Kučera 
(KSM Hrádek) a v kategorii nad 50 let zvítězil 
Martin Šlégl (Sokol Podlázky - Dalovice). Samo-
zřejmě jsme nezapomněli na kategorii žen, kte-
rá se i letos rozšířila v počtu startujících. V této 
kategorii se vítězkou stala Vendula Musilová (SC 
Jičín).
Druhým závodem v pořadí je Drhlenský triatlon 
a jak jsem psal, začal v 12:00 hodin startem dětí. 
Tratě pro děti, muže a ženy se také nacházely 
v okolí Drhlen, Suhrovic, Kamenice a Dobšína.
Děti absolvovaly po plavání okruh 2,5 km smě-
rem k suhrovickým rybníkům. U mužů a žen byla 
trať podobná jako MTB, ale vynechaly se obtížné 
části. Přesto trať opět dosahovala necelých 30 km 
ve dvou okruzích. Celkem se účastnilo 21 dětí v ka-
tegorii kluci, holky do 10 let - vítězové Oliver Lodr, 
Natálie Štěpánková (TJ Sokol Podlázky - Dalovi-
ce); kluci, holky 11 – 14 let - vítězové Jakub Mittner 
(TJ Sokol Podlázky - Dalovice), Marie Karbanová 
(TJ Nová Paka) a u žen Petra Zvolánková (HO Šro-
vád) z celkového počtu 8 přihlášených. V kategorii 
muži celkem startovalo 58 mužů ve stejných kate-
goriích jako MTB.
Vítězové Drhlenského triatlonu v kategorii do 40 let 
– Pavel Kubík, 40 – 50 let – Jiří Kužel (Jičín Jedé-
éé), nad 50 let – Martin Šlégl (TJ Sokol Podlázky 
- Dalovice).
Novinkou tohoto ročníku byla možnost se přihlásit 
do smíšené štafety. Každý člen štafety absolvoval 
jednu disciplínu dle vlastního uvážení a startoval 
do své disciplíny po předání elektronického čipu. 
Ještě před začátkem závodu to vypadalo, že jed-
na sada medailí zůstane volná, ale nakonec byla 
také rozdána. V obou závodech byl vždy start a cíl 
na pláži v kempu Drhleny.
Také jsme si na poslední chvíli vymysleli název 
„Drhlenský drsňák“. Jde o to, ocenit startujícího, 
který absolvuje oba závody a letos jich nebylo 
málo, takže konkurence byla. Určitě v tom budeme 
pokračovat i v dalších ročnících.
Po skončení obou závodů, abychom se uvolnili 
a užili si zbytek dne, jsme připravili hudební kon-
cert kněžmostské kapely Sací Bagři. Ti nádherně 
rozparádili publikum a sklidili za to oprávněný ap-
laus. Po nich začala prezentovat svoje umění ka-
pela Corebells z Prahy, která celý den zakončila 
úderem půlnoci.

Tak to byl 6. ročník naší sportovní akce a už se těšíme na další 
a jsem přesvědčen, že bude ještě lepší. Nasbírali jsme cenné 
zkušenosti, protože takový zájem jsme opravdu nečekali, což 
nás nesmírně těší.
Závodem se pomalu blížíme k naší maximální metě 100 zá-
vodníků do každého závodu, ale myslím si, že příště toho do-
sáhneme.
Kdo by měl zájem se podívat na detailní výsledky, může se 
podívat na www.stopnito.cz/vysledky-zavodu/458. 
Další informace o závodě se dají nalézt na https://drhlensky-
-triatlon.webnode.cz/. Stránky vznikly nedávno, přesto do příš-
tího roku máme připravený nový kabát.
Na závěr bych chtěl, jak je běžné a slušné v dnešní době, 
poděkovat. Akce takového rozsahu není možné organizovat 
jedinci, a proto si dovolím bezejmenný výčet těch, kteří se za-
pojili do organizace, nebo jakékoliv podpory a v tomto přípa-
dě z řad členů SDH Suhrovice, našich přátel z blízkého okolí, 
místních ale i vzdálenějších firem a obce Kněžmost. 
Takže to zkrátím a použiji tato slova:
„DěkUjeMe všeM ZA vÁš ČAs, poDpoRU A poMoc. 
beZ vÁs to nejDe!“

Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice a organizátor

setkÁní 
U sUHRovickÝcH 
RYbníkŮ
22. srpna proběhlo již 3. setkání u suhrovických rybníků, ten-
tokrát s módou 30. let. Přestože předpověď počasí na tento 
den nebyla vůbec lichotivá a organizátorům připravila perné 
chvilky, nakonec bylo celé odpoledne příjemné teplo. A tak 
jsme mohli potkávat nejen dámy, ale i pány, kterým stálo zato 
přijít na toto setkání v dobovém oblečení a stačil jen klobouk. 
Příjemný byl pohled na krásné dívky v dobovém oblečení a to 
nejen z let 30. a cvičení sokolíků, to nemělo chybu. Jakousi 
třešničkou na tom našem setkání byly stánky s drobnými ře-
meslnými výrobky a pochopitelně skvělé občerstvení. A ce-
lou tuto příjemnou atmosféru podtrhla naprosto perfektní mu-
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zika kapely K band Liberec. Přestože déšť v podvečer přece 
jen dorazil, nemohl však překazit veselý večer s Veselými 
koníky.
Děkujeme firmám Lipraco a JaP - Jacina, za propůjčení krás-
ného prostředí suhrovických rybníků pro konání těchto setkání 
a těšit se můžeme snad na příště.
Děkujeme všem, kteří si toto setkání nenechali ujít a k ryb-
níkům přišli. Díky nim můžeme na transparentní účet číslo 
2600939109/201 0 na obnovu varhan v kněžmostském kostele 
vložit částku 7 500,00 Kč.

za Spolek pro záchranu kostela sv. Fr. Serafínského
Hana Bejrová a Eliška Josifová

letní tÁboRY v jo 
kněžMost
V létě 2020 v jezdeckém oddíle proběhlo 6 táborů, pět příměst-
ských a jeden pobytový. 5 příměstských táborů bylo dotovaných 
z MPSV v programu prorodinných opatření, podpora zaměstna-
nosti rodičů. Tábory byly levnější a zaměřené na rozšíření péče 
o děti tak, aby rodiče mohli pohodlně dojíždět do zaměstnání.   

Všechny tábory proběhly v příjemné prázdninové 
atmosféře, počasí bylo letos v červenci proměnlivé 
a v srpnu naopak parné a děti tak hojně využívaly 
bazén, který máme již třetí sezónu k dispozici. Opět 
jsme s dětmi několikrát navštívili zříceninu hradu 
Valečov a vypravili se k suhrovickým rybníkům 
a až do Drhlen. Nechybělo ani oblíbené plavení 
koní na Brodku spojené s hledáním barevných pa-
pírových koníků, abychom zpříjemnili cestu dětem, 
kteří tou dobou nejely na koních a musely šlapat 
pěšky. Jako každý rok jsme během táborů s dět-
mi probrali i mnoho témat z oblasti nauky o koních 
a hráli mnoho her, které vždy nesly téma „koně“. 
Na pobytovém táboře nechyběla ani noční bojov-
ka, návštěva členů SDH z Kněžmosta, kteří přijeli 
děti osprchovat. A v průběhu tábora jsme již po ně-
kolikáté vařili tradiční kotlíkovou polévku na ohni.
Opět velmi ráda hodnotím, že všechny tábory 
proběhly dobře, až na jednu nešťastnou zlomeni-
nu. I tak s vděčností uzavíráme krásné táborové 
prázdniny s dětmi a koňmi. Všechny aktivity pro-
běhly, byť s malými přizpůsobeními počasí či jiným 
nesrovnalostem, podle plánu. Mnoho našich oddí-
lových dětí se opět zdokonalilo v jezdeckých akti-
vitách, některé z nich se opět poposunuly do rovi-
ny samostatně jezdících jezdců.
Velmi děkuji všem vedoucím i pomocníkům 
za skvěle odvedenou práci a trpělivost při tolika 
táborových jezdeckých trénincích, výletech na Va-
lečov a vymýšlení nových her a témat o koních. 

za JO Kněžmost
Petra Černá Rynešová
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kněžMostskÉ 
ZvonY A věžní 
HoDinY
V červenci letošního roku vyhlásil náš spolek sbír-
ku na zvony a věžní hodiny do našeho kostela. 
O tom, jak projekt vznikl a jaký byl osud zvonů 
v našem kostele, jsme už několikrát psali a na-
točili jsme o tom také film; všechno můžete najít 
na stránkách Obce Kněžmost v oddíle Místní spol-
ky pod Spolkem přátel kultury Kněžmost.

V tomhle článku se chceme víc věnovat tomu, jak 
bude projekt dál probíhat. Předně musíme posbí-
rat částku na zvony, elektrické pohony a hodiny. 
O pohybu na účtu vás pravidelně informujeme mě-
síčními výpisy, můžete je najít na facebooku naše-
ho spolku nebo Farnosti Kněžmost a těm, na které 
máme mailové spojení, je posíláme v příloze.
Je zajímavé sledovat na účtu jména dárců. S ve-
likým potěšením konstatujeme, jak se opakují 
jména starousedlíků, ale zároveň máme velikou 
radost ze jmen nových obyvatel Kněžmosta, kte-
ří v naší obci zapouštějí kořeny a není jim jedno, 
jak jejich obec vypadá a hlavně, jak vypadat bude, 
až jejich ratolesti začnou vnímat okolí, nebo až se 
budou rozhodovat, zda v Kněžmostě zůstat, pří-
padně odejít jinam. Působením našeho spolku se 
přikláníme k první možnosti, tedy zůstat v Kněž-
mostě a pomoci k jeho rozvoji. 

Strategie našeho spolku se od začátku v mnohém změnila. 
Nejdřív jsme navštěvovali různé podnikatele a oslovovali i ve-
řejnost, aby nám pomohli s financováním kulturní činnosti. Kdo 
se někdy takovými věcmi zabýval, ví, že je to činnost prodě-
lečná, a až na nepatrné výjimky, ztrátová. Protože jsme chtěli 
zdokonalit prostředí, ve kterém jsme kulturu dělali a stále dě-
láme, museli jsme upustit od financování kulturních akcí a pe-
níze od našich dárců věnovat výhradně na obnovu a zkrášlení 
prostředí kostela. Podle reakcí dárců z řad veřejnosti i podni-
katelů je to dobrá strategie, použité prostředky jsou trvale vidět 
a prostory kostela se pomalu stávají komfortnějšími.
Sbírka na kněžmostské zvony a věžní hodiny má oproti jiným, 
už hotovým projektům ještě jednu výhodu: zvony i hodiny bu-
dou v obci vidět i slyšet, to je další prvek, na který se upřímně 
těšíme. Pojďme tedy všichni pomoci projektu, který rozhoupe 
naše zvony, aby nám zvonily o státních i církevních svátcích, 
o polednách, k tomu, že jsou Vánoce a třeba jenom tak, pro-
jektu, který vrátí na věž kostela hodiny, tak jak tomu bylo kdysi.
Pořízení nových zvonů se zdá být poměrně jednoduché, ale 
je za ním množství práce, počínaje návrhem sochaře a tvor-
bou modelu zvonu, který už je věrným třírozměrným obrazem 
budoucí podoby zvonu i se jmény dárců, přes samotné odlití 
a truhlářské, kovářské a zámečnické práce na výrobě dobo-
vého závěsu a srdce zvonu, až k usazení zvonů a jejich elek-
trických pohonů do zvonové stolice. S panem zvonařem jsme 
se domluvili, že vždycky, když vybereme patřičnou částku 
na zvon, on ho odlije a my ho potom vystavíme v kostele, aby 
se všichni mohli podívat, jak projekt pokračuje. Když to dobře 
půjde, dočkáme se nových zvonů příští rok.
K 31. srpnu 2020 máme na kontě 117 500 Kč. Známe už dokon-
ce dva dárce, jejichž jména, formulovaná tak, jak si přejí, bu-
dou odlitá na zvonu, jsou to paní „Anna Machová“ z Mnichova 
Hradiště a „Hnaťukovi a teta Marcela“ z Bosně.
Všem dárcům znovu připomínáme, že chtějí-li mít své jméno 
nebo jméno své rodiny na zvonu, je třeba, aby se na projektu 
podíleli aspoň částkou 50 000 Kč. Důvody pro stanovení téhle 
částky jsme už uváděli; pro starousedlíky i nové obyvatele je 
to svým způsobem prestižní záležitost. Jako členové Spolku 
přátel kultury Kněžmost se společně budeme touhle částkou 
na projektu také podílet.
Popřejme tedy projektu, aby se jeho realizace podařila co nej-
dříve! Vám všem, kdo se na něm budete podílet, děkujeme. 
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte náš Spolek přátel kul-
tury Kněžmost, telefon 606046210, mail: z.zdoba@seznam.cz, 
číslo účtu: 2401547380/2010.

za Spolek přátel a kultury Kněžmost
Zdeněk Zdobinský

pokRAČovÁní ÚspěšnÉ 
spoRtovní seZÓnY 2020 
v jo kněžMost
Ve čtvrtek 9. 7. na hobby parkurových závodech na Ptýrově se 
Tereza Hrubošová umístila s koněm Marilyn Monroe-P v sou-
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těži 70/80 cm a 80/90 cm na 1. a 2. místě. 26. 7. se na závo-
dech ve Staré Boleslavi v soutěži 70/80 cm umístila Tereza 
Hrubošová s Marilyn Monroe-P na 3. místě. 2. 8. se Tereza 
Hrubošová s Marilyn Monroe-P umístila v drezurní soutěži 
ve Hnanicích na 4. místě. 20. 8. na Ptýrově Tereza Hrubošová 
s koněm Merilyn Monroe-P v soutěži do 60/70cm obsadila 1. 
místo a Pavlína Veselá ve stejné soutěži umístila na 3. mís-
tě s koněm Aranel. 18. 8. opět úspěšné závody ve Staré Bo-
leslavi, se umístila Eliška Černá s klisnou Almarion v soutěži 
na styl úrovně Z (1 metr) na 4. místě a Petra Černá s klisnou 
Arven v otevřené soutěži Z na 1. místě. Od 19. - 23. 8. se Eliš-
ka Černá díky úspěšné kvalifikaci zúčastnila Mistrovství Čes-
ké republiky v pony parkuru ve Zduchovicích u Příbrami, kde 
se z celé České republiky ve své kategorii jednotlivců umístila 
na 13. místě s klisnou Astartou Borderi a s druhou klisnou Uri-
elou Melody v družstvech za Středočeský kraj na 4. místě. 
O týden později se Eliška Černá umístila na 2. místě s klisnou 
Almarion v Národním poháru děti v pražské Chuchli (úroveň B 
soutěží mistrovství republiky). 

za JO Kněžmost
Petra Černá Rynešová

leGionÁŘi 
Z kněžMostU 

A okolnícH Míst
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a oko-
lí  ve spolupráci s obcí Kněžmost pořádá 
dne 16. listopadu 2020 od 16 hodin před-
nášku na téma  "legionáři z kněžmostu  
a okolních míst". 
Přednáška se koná v prostorách knihov-
ny na náměstí čp. 218 v I. patře, kde Vám 
toto téma přiblíží br. Ing. Tomáš Pilvousek 
z Československé obce legionářské v Mla-
dé Boleslavi. 
Můžete se dozvědět více, když mnozí z va-
šich předků bojovali v legionářských řa-
dách.
Všichni zájemci jsou zváni a těšíme se 
na vaši účast.

za Spolek rodáků a přátel Kněžmostu 
a okolí Honc Václav
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s druhým týmem z Boleslavi FK Mladá Boleslav modří, kte-
rý jsme dokázali vyhrát v poměru 6:2, třetí zápas byl odvetou 
za sobotní zápas s SK Sigmou Olomouc, kde jsme nakonec 
uhráli remízu 1:1. Přestože jsme chvilku před koncem nedo-
kázali proměnit pokutový kop a poslední zápas turnaje jsme 
po velké bitvě a v úmorném teplu vyhráli nad družstvem FC 
Zlín v poměru 5:4.
V celkovém pořadí turnaje jsme nakonec obsadili výborné 8. 
místo, kde jsme za sebou nechali několik výběrů ligových týmů. 
Velké uznání a poděkování za výbornou reprezentaci naší obce 
patří celé sestavě, která hrála ve složení: Vítek Pospíšil, David 
Bednár, Vojtěch Soukup, Štěpán Šíp, Jan Haken, Milan Krucký, 
Šimon Urban, Jonáš Pospíšil a v sobotu David Troller.

Luděk Haken
Kněžmost 

FotbAlovÉ soUstŘeDění 
nejMenšícH nADějí
V termínu 10. 8. – 14. 8. fotbalový oddíl TJ Sokol Kněžmost 
uspořádal pod záštitou trenérů Hakena a Soukupa fotbalo-
vý příměstský kemp pro děti narozené v letech 2011–2013. 
Na deset hráčů jsme každý den disponovali třemi trenéry. 
Mimo klasické fotbalové tréninky hráči využívali také místního 
koupaliště a zdokonalovali základní plavecké dovednosti.
První den kempu za námi zavítal odchovanec FC Vrchlabí 
a FC Hradec Králové Dominik Zdržálek, který je mistrem Čes-
ké republiky ve hře 1 vs. 1. Arénu, ve které se tento minifot-
bal hraje, přivezl Dominik s sebou. Kluci tak měli možnost si ji 
v rámci malého turnaje vyzkoušet. Třetí den za chlapci dorazil 
kondiční trenér BK Mladá Boleslav Jan Vidner. Naši trenéři tak 
mohli shlédnout skvělé cvičení na koordinaci pohybu, posílení 
středu těla a využití netradičních pomůcek.
Čtvrtý den za námi do Kněžmosta dorazil fotbalový expert, 
komentátor České televize a bývalý ligový útočník, Luděk Ze-
lenka. Chlapci měli možnost se Luďka na cokoliv zeptat, bylo 
to příjemně strávené dopoledne. Odpoledne pak naše borce 
čekala tréninková jednotka pod vedením prvoligového hráče 
Ondřeje Zahustela, který nyní působí v FK Mladá Boleslav. 

jAko cUp 2020

Ve dnech 15. a 16. srpna se naše družstvo fotba-
listů ročníku 2011 ( U10 ) zúčastnilo velkého turna-
je v Hradci Králové. Přihlášeno nakonec bylo 18 
družstev z celé České republiky a tato družstva 
byla rozlosována do tří skupin. Naši kluci nastou-
pili do skupiny A, kde se postupně střetli s druž-
stvy TJ Svitavy, a než jsme se na turnaji pořád-
ně rozkoukali, tak jsme první zápas prohráli 8:0. 
Ve druhém zápase nás čekala SK Slavia Praha, 
které jsme poměrně dlouhou dobu dokázali vzdo-
rovat, ale nakonec zvítězila lepší kvalita na stra-
ně soupeře a prohráli jsme 8:1. Ve třetím zápase 
jsme narazili na družstvo SK Sigma Olomouc, kde 
kluci podali výborný výkon a dokázali vyhrát 2:1. 
V dalším zápase jsme hráli s domácím týmem FC 
Hradec Králové, který jsme taktéž dokázali porazit 
4:0. V posledním zápase prvního dne nás čekal 
soupeř ze severní Moravy, a to MFK Frýdek Mís-
tek, který jsme po velké bitvě taktéž porazili vý-
sledkem 4:2.
Po prvním dnu jsme obsadili třetí místo ve skupině 
a byli jsme nasazeni jako první družstvo do stříbr-
né skupiny o 7-12 místo. Druhý den nás čekal hned 
první zápas a to s družstvem FK Ústí nad Labem, 
který jsme zvládli poměrně suverénně výsledkem 
5:1. Druhý zápas jsme sehráli s celkem FK Mladá 
Boleslav bílí, kde jsme do poslední minuty drželi 
remízu 2:2, kdy jsme v poslední minutě dostali dva 
góly a nakonec prohráli 4:2. Třetí zápas jsme hráli 
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vZpoMínkA 
nA kAMARÁDY, 
kteŘí Už nejsoU 
MeZi nÁMi

Čas neúprosně ubíhá, některé hodnoty kolem nás 
se mění, ale vzpomínky v nás zůstávají. S přestav-
bou tenisových kurtů v Kněžmostě se nám vybavil 
rok 2004. Tehdy 14. 8. 2004 se konal velmi poda-
řený seniorský turnaj v tenise s početnou účastí. 
Že to byla pěkná sportovní akce, svědčí snímek, 
na kterém i vy určitě některé sportovce poznáte. 
Bohužel někteří už mezi námi nejsou. Letos uply-
nulo 12 let od úmrtí Karla Kastnera a Pavla Šmída. 
Před 10 lety zemřel Tonda Pospíšil a před 5 lety 
Zdeněk Pačes. Na bývalé spoluhráče TJ Sokol 
Kněžmost v hokeji, fotbale i v tenise vzpomínají 
kamarádi sportovci. Čest jejich památce.

Jiří Jaroš
Kněžmost

Kluci si tento trénink báječně užili. Pátý den jsme pro kluky 
nechali nafouknout velký nafukovací terč, připomínající terč 
na šipky. Kluci si vyzkoušeli přesnost jejich kopů. Na závěr pak 
probíhal malý souboj mezi rodiči a hráči za skvělé atmosféry.
Chlapci si tak celý týden nejen skvěle zatrénovali, ale užili si 
především mnoho legrace a zábavy. Setkání s osobnostmi fot-
balu je nabudilo do dalších tréninků a jejich práce na hřišti. 
O víkendu se pak kluci vydali na náročný turnaj do Hradce 
Králové. 
Děkujeme paní Vávrové za naprosto úžasný servis občerstve-
ní v podobě svačin, oběda a pitného režimu, všem moc chut-
nalo. 
Soustředění se účastnili: Haken Jan, Šíp Štěpán, Kobrle Milan, 
Bednár David, Pospíšil Jonáš, Urban Šimon, Krucký Milan, 
Hnízdil Martin, Matušinec Vilém, Raclavský Matyáš
Chlapci mají skvělou partu a velký potenciál, přejeme pevné 
zdraví a spoustu chuti k fotbalu.

za tým trenérů: 
Chlup Zdeněk, Soukup Vojtěch, Provazník Kryštof

posleDní MAČ v tenise
Po sedmadvaceti letech užívání místních tenisových kurtů 
byl koncem července sehrán před plánovanou rekonstrukcí 
poslední zápas. Ne náhodou byli aktéry této události teniso-
ví matadoři, které jste v poslední době mohli pravidelně vídat 
na zdejší antuce. Historický poslední mač sehráli místní J. Ja-
roš, J. Čech a přespolní J. Šťastný s L. Peckou. Výsledek není 
až tak důležitý, ale pro úplnost uvádíme, že Šťastný s Jarošem 
porazili Pecku s Čechem 6:1, 6:0 a 6:3.

Jiří Jaroš
Kněžmost
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do těchto kontejnerů patří a jaký nepatří, což je dnes nalepeno 
na každém kontejneru.
Také se po dohodě s předsedy místních částí určila místa, kde 
bude kontejner k dispozici občanům. 
Určil se i pravidelný časový vývoz obecní technikou, ale po-
stupem času se kontejnery vyváží podle naplnění a někdy se 
změnilo i jeho umístění, což považuji za správné rozhodnutí. 
Proč trpět plný, zapáchající kontejner, když může být vymě-
něn za prázdný. Bohužel se stávají situace, kdy v kontejnerech 
jsou věci, které tam nepatří, a to hlavně celé větve, trní či po-
dobný dřevěný odpad.
Zabírají poměrně velký prostor v kontejneru pro jiný bioodpad 
a přidělávají pracovní četě práci, protože se to musí ve sběr-
ném místě vybrat a vytřídit. I když bych řekl, že kontejnerů je 
dostatek a otevírací doba ve sběrném místě je dostatečná (ÚT, 
ST a SO), začínají se objevovat případy, kdy do místních částí 
vozí bioodpad zcela cizí lidé, kteří mají svá bydliště jinde.
Mám obavy z toho, že může dojít k nárůstu tohoto problému, 
a pak je obtížné někomu vysvětlovat, proč tomu tak je a co se 
s tím bude dále dělat.
Cedule upozorňující, že takto ne, umístěné v místech pro bio-
odpad, moc situaci nevyřeší, ale musíme začít u sebe a brát 
trochu ohleduplnosti na druhé, nikoli, že teď to chci vyvézt 
a nic jiného mě nezajímá.
Jak se říká „Pořádek dělá přátele“.

Ladislav Bartoň 
předseda OV Suhrovice, Drhleny, Čížovka

biooDpAD v obci 
kněžMost
Už několik let se v samotném Kněžmostě, ale 
i po jeho místních částech, nacházejí modré kon-
tejnery, určené pro shromažďování bioodpadu 
z domácností, soukromých zahrad a z údržby ve-
řejných prostranství.
Myslím si, že ze strany obce dobrý počin, jak vy-
užít tento odpad, aby neskončil v nádobách pro 
komunální odpad, někde v příkopu či na jiných 
místech zrovna nevhodných. Někdo může namítat, 
že to bylo zbytečné plýtvání finančními prostřed-
ky, protože žijeme na venkově a většina z nás ten 
nějaký kompost doma máme, ale někdo doma nic 
mít nechce a rád by se toho zbavil.
Mám k tomu jisté důvody, proč se vlastně tím za-
bývám a určitě nebudu sám, když si s dovolením 
připomeneme pár základních údajů, pravidel k to-
muto projektu. Pár věcí se trochu změnilo, ale pod-
stata zůstala stejná.  Projekt byl spolufinancován 
Evropskou unií a Státním fondem životního pro-
středí a celkové náklady dosáhly 1 878 011,00 Kč. 
Obec Kněžmost uhradila 202 330,00 Kč a ostatní 
náklady byly hrazeny z uvedených podpor. Obec 
Kněžmost si také stanovila pravidla, jaký odpad 
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nejslAvnější 
Z vAleČovskÝcH, 
vAněk vAleČovskÝ 
Z vAleČovA 
A kněžMostA
Nejslavnějším členem rodu Valečovských z Valečova a Kněž-
mosta byl Vaněk Valečovský z Valečova a Kněžmosta, nej-
vyšší podkomoří království Českého. Predikát (přídomek) 
z Kněžmosta používali Valečovští vždy, když byl Valečov ne-
obyvatelný. Poprvé jej použil Ctibor Valečovský z Valečova 
v letech 1362 - 1380. Pravděpodobně v té době přestavoval 
hradní jádro - dřevěný palác přestavoval na kamenný, zvaný 
Starý palác. Podruhé jej použil Vaněk Valečovský z Valečova 
a Kněžmosta - podkomoří, a to od roku 1439, kdy Jindřich Dě-
čínský z Vartenberka vypálil Valečov a používal jej až do své 
smrti v roce 1472.  Kdy se narodil, se mi zjistit nepodařilo, ale 
protože známe datum úmrtí - 19. (23.) února 1472, můžeme 
podle průměrného věku dožití, který činil v 15. století cca 60 - 
65 let (70 let se dožil málokdo) usuzovat i na rok narození. Po-
dle rozrodu Valečovských, uvedeném v Dějinných pamětech 
okresu Mnichovohradišťského od Dr. J. V. Šimáka byl jeho ot-
cem Bartoš z Valečova, vysvěcený 20. září 1399 akholytou 
(nejnižší kněžské svěcení - mohl se oženit). Jeho manželkou 
byla Machna (to není nadávka, ale v té době běžné ženské 
jméno). Na str. 266 Pamětí však Šimák přiznává, že se neví, 
čí byla vlastně Machna choť, zda Bartoše nebo jeho bratra 
Bernata. Vaněk (obměna jména Václav) měl ještě dva bratry 
a dvě sestry. (Šimák, rozrod Valečovských). Starší bratr Jan 
působil od roku 1433 (ještě za císaře Zikmunda) ve státní sprá-
vě, o mladším bratru Břeňkovi víme až z roku 1448, kdy jsou 
všichni tři bratři v průvodu (vojsku) Jiřího z Poděbrad při jeho 
návratu do Prahy. Břeněk krátce na to umírá.

kariéra vaňka valečovského
Vaněk Valečovský musel být v Praze již před rokem 1429. To-
hoto roku se připomíná v městské správě Starého města Praž-
ského, ale nevíme, zda již jako purkmistr nebo jen jako konšel. 
Když 27. října 1439 zemřel král Albrecht  II. Rakouský, manžel 
Zikmundovy dcery Alžběty, musel Vaněk Valečovský "spolu 
s mnohými jinými" opustit Prahu. Odjel na Mělník. 

kauza Mikuláše kněževeského
Tato kauza začala možná v roce 1439, možná dříve, uvězně-
ním bohatého pražského měšťana Mikuláše Kněževeského. 
Tomu se podařilo utéci z vězení a dostat se na Mělník. Tou 
dobou tam byl již i Vaněk Valečovský. Takže ho Mikuláš Kně-
ževeský, uprchlý vězeň, činí spolu s hejtmanem na Mělníce 
Vilémem z Talmberka a Benešem z Mokrovous poručníky své 
závěti. Závěť však byla již 4. prosince 1439 napadena a 12. 
prosince 1439 anulována staroměstskou městskou radou pro-
hlášením "že Mikuláš mord učinil a z vězení utekl", takže jmění 
spadlo na obec a že kšaft (závěť) nemá platnosti. Tolik dobový 

dokument. Kauzu znovu otevřel Vaněk Valečovský 
po dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad v roce 1448. 8. 
října 1449 pokračovalo soudní jednání a roku 1450 
bylo všechno jmění převedeno na Jiřího z Podě-
brad. 18. dubna 1452 převádí Jiří z Poděbrad celé 
jmění po Mikuláši Kněževeském na Vaňka z Vale-
čova jako odměnu za věrné služby. 
A nyní k pokračování Vaňkovy kariéry. Jakmile 
Vaněk získal nemovitost (dům) na starém městě 
Pražském, jmenuje ho Jiří z Poděbrad 3. listopadu 
1440 do městské rady Starého města Pražského 
jako prvního purkmistra a zároveň ho jmenoval 
jako jednoho z rádců do rady ke správě země. To-
lik Šimák. Podle Rudolfa Urbánka byl jmenován 
prvním purkmistrem Starého města Pražského již 
3. listopadu 1439 v rámci obnovené městské sprá-
vy. V této době byl purkmistrem Nového města 
Pražského a Malé Strany, tenkrát ještě Menšího 
města Pražského, Jan Velvar, otec jeho budoucího 
zetě Samuela Velvara.
V prosinci roku 1452 vyprosil Jiří z Poděbrad 
u krále Ladislava Pohrobka povýšení Václava Va-
lečovského do funkce nejvyššího podkomořího 
nad královskými městy. Podle Šimáka tímto jme-
nováním končí jeho funkce rádce v radě ke správě 
země. Jako podkomoří, ale bez titulu, působil mož-
ná již od roku 1439, kdy odešel z Prahy na Měl-
ník a pravděpodobně vstoupil do služeb královny 
- vdovy po císaři Zikmundovi Lucemburském (ze-
mřel ve Znojmě 9. prosince 1437). Po jeho smrti 
přesídlila na Mělník. Vaněk Valečovský zde půso-
bil ve funkci podkomořího, zatím bez titulu. Svědčí 
o tom dvě listiny, jedna z 1. ledna a druhá z 24. 
dubna 1445. Týkaly se vzpoury úředníků v Jaro-
měři proti královským úředníkům. Jaroměřští se 
vzbouřili proti dosazení nového rychtáře. Vzpou-
ru vedl podle dobových dokumentů "nešlechetný 
kněz Pavel". Tolik Rudolf  Urbánek. Dále uvádí, že 
někteří historikové uvádějí jako královnu Johanku 
z Rožmitálu, manželku Jiřího z Poděbrad, snad 
proto, že uvedené listiny byly určeny pro Jiřího 
z Poděbrad a podepsány jménem královny.
27. dubna 1452 je Jiří z Poděbrad zvolen za zem-
ského správce - zatím na dva roky. Za města jsou 
mezi voliteli Vaněk Valečovský a Zdeněk Kostka 
z Postupic. Po zvolení zemského správce je zvo-
lena ještě  jedenáctičlenná rada, jejímiž členy jsou 
za Prahu Vaněk Valečovský a Zdeněk Kostka 
z Postupic.
Během své funkce purkmistra  Vaněk Valečovský 
jednal velice svědomitě, na radnici odhalil mno-
ho starých nepořádků, které během své funkce 
odstranil, včetně vymazání podvodných zápisů 
z městských knih. Od prosince 1452 je potvrzen 
ve funkci podkomořího. V rámci této funkce může 
jmenovat členy městských rad i rychtáře králov-
ských měst. Zároveň má i  právo jejich kontroly, 
a pokud zjistí pochybení v jejich činnosti, může je 
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vyměnit. 17. srpna 1452 a 13. července 1453 do-
sazoval v Brodě (Českém?) městskou radu. V roce 
1453 jako podkomoří zakládá pětičlennou komisi 
pro revizi půdní držby. Tato měla v rámci obnove-
ní zemské správy prověřit veškerou půdní držbu 
v království. Kdo nedoložil způsob jejího nabytí 
(dědictví, koupě a další), tak o nedoložené pozem-
ky přišel. První schůzi měla komise 23. listopadu 
1453 a Vaněk z Valečova byl jejím členem. Vaněk 
zároveň rozšiřuje svoji půdní držbu. 16. října 1454 
získává od krále Ladislava Pohrobka Jaroměř 
a od Jiřího z Poděbrad 29. července 1455 Opoč-
no. Za to mu 4. srpna platí 1.500 kop (grošů čes-
kých? - v dokumentu není uvedena měna) a stává 
se jeho majitelem.
Když roku 1454 fanatický minoritský mnich Jan 
Kapistrán štve  katolickou slezskou Vratislav proti 
Jiřímu z Poděbrad, je jeden z mála a možná jedi-
ný, kdo se Jiřího veřejně zastal. Tento mnich poz-
ději štval proti Jiřímu z Poděbrad katolíky v Sasku 
a na Mostecku v severních Čechách.
Vaněk Valečovský se důsledně snažil o to, aby  
klérus (kněží) neovlivňovali obsazování a fungo-
vání městských správ královských měst. Kněží se 
mají starat o duchovní správu a řízení státu přene-
chat královským úředníkům.      
Vaněk se snažil i o mírové soužití katolíků a ka-
lišníků. Proto také tvrdě vystupoval proti radikální 
sektě "šerých" (podle šerých režných kuten) tá-
borských kněží. Tito následníci prvních husitských 
kněží ze začátku husitského hnutí, kteří ještě 
proklamovali Boha a ctili chudobu a pokoru, byli 
opojeni čtrnáct let trvajícím tažením husitských 
polních vojsk od vítězství k vítězství natolik, že se 
cítili pány světa a snažili se ovládnout nejen cír-
kev, ale i státní správu. Byli to pokrytci, kteří si víru 
vykládali po svém a pod pláštíkem pokory páchali 
nejhorší hříchy. Tito kněží, většinou jen gramotní 
laici, kteří nějakým podvodem získali svěcení, pod 
pláštíkem pokory prahnou po moci a ponoukají 
ke vzpouře. Vaněk Valečovský zprvu spolupra-
coval s kališnickým arcibiskupem Janem Roky-
canou, dokonce mu je posílal k potrestání. I když 
v roce 1452 uznali arcibiskupa Rokycanu za svého 
správce, svůj způsob života nezměnili a často je 
následovali i někteří  Rokycanovi kněží.
Když byla v roce 1457 v Kunvaldu založena Jed-
nota bratrská, stala se terčem pronásledování jak 
katolíků, tak kališníků. Vaněk Valečovský se jako 
nejvyšší podkomoří snažil zmírnit jejich pronásle-
dování a zároveň usiloval o jejich zapojení jako 
třetí církve do církevní správy. 29. října 1457 pový-
šil král Ladislav pohrobek za zásluhy Vaňka Vale-
čovského do rytířského stavu. Po smrti Ladislava 
Pohrobka 23. listopadu 1457  byl na Staroměstské 
radnici v březnu 1458 zemským sněmem jedno-
myslně zvolen českým králem Jiří z Poděbrad. 
Ve dvanáctičlenném  výboru, který připravoval vol-

bu nového krále, byl i Vaněk Valečovský. Jiří z Poděbrad byl 
slavnostně korunován na českého krále 7. května 1458.
Vaněk Valečovský musel před rokem 1462 ovdovět. Roku 
1462 se podruhé žení, pravděpodobně v Nymburce, "sám již 
stár a mladou svou ženu veze Nymburkem" - tolik přípisek 
v bibli Nymburské. Tuto skutečnost publikoval asi jen Rudolf 
Urbánek. Šimák o ní v době, když psal Dějinné paměti okresu 
Mnichovohradišťského, první vydání roku 1917 určitě nevěděl, 
to by nepsal, "že na Valečově zůstala vdova Ofka s pěti dcera-
mi a synem Viktorinem". A vzhledem ke stáří Viktorina v roce 
jeho úmrtí roku 1481 - "zemřel mlád a bezdětný" nemusela 
být ani jeho matkou. Jeho matkou mohla být druhá Vaňkova 
žena. Protože Viktorinovi po smrti Vaňka Valečovského dělá 
poručníka jeho zeť Samuel z Hrádku, musel Vaněk podruhé 
ovdovět.
Ve funkci nejvyššího podkomořího zůstává Vaněk Valečov-
ský podle Urbánka do roku 1467, podle Šimáka do roku 1468. 
Podle Rudolfa Urbánka předává funkci nejvyššího podkomo-
řího svému zeti Samuelovi z Hrádku mezi 5. lednem a 7. květ-
nem 1467. Poslední vystoupení Vaňka Valečovského jako nej-
vyššího podkomořího je 5. ledna, první vystoupení Samuela 
z Hrádku je 7. května 1467. Vaněk Valečovský skládá funkci 
"pro vysoký věk a špatný zdravotní stav". Samuel z Hrádku 
není ve funkci nejvyššího podkomořího tak svědomitý jako 
Vaněk Valečovský. Roku 1476 se provalila aféra, kdy se pro 
nekalé finanční praktiky musel vzdát úřadu nejvyššího podko-
mořího - "dokázáno, že z lakomství v kšaftech (závětích) for-
teloval" - okrádal pozůstalé. Šimák tyto praktiky nazývá přímo 
korupcí. Jedná se o kritiku Ctibora Tovačovského z Cinburka, 
tyto praktiky měl provádět ještě jako purkmistr Starého města 
Pražského za podkomořství svého tchána (zde uváděn jako 
švagr) Vaňka Valečovského z Valečova.
Vaněk Valečovský se ještě roku 1455 stěhuje na hrad Opočno, 
kde zůstává se svým synem Viktorinem a Samuelem z Hrádku 
až do své smrti 21. nebo 23. února 1472. Důvodem stěhová-
ní mohlo být to, že hrad Opočno měl podstatně více prostoru 
k bydlení i representaci než stísněný Nový palác na Valečově. 
Zde umírá  roku 1481 i jeho syn Viktorin, "mlád a bezdětný" 
a pravděpodobně i nezletilý. A oba by zde měli být pohřbeni 
v bývalé hradní kapli svatého Ondřeje, která je podle Augus-
tina Sedláčka dnes součástí farního kostela Třech svatých 
v areálu zámku Opočna.
Samuel z Hrádku se po skončení ve funkci nejvyššího pod-
komořího dostal do dluhů. Po smrti Vaňkova syna Viktorina 
sice jako jeho poručník dědí vše po Vaňkovi Valečovském, 
ale jeho dluhy jsou tak vysoké, že musí prodat hrad i panství 
Opočno. Prodej se uskutečnil pravděpodobně roku 1487 a ku-
pujícím byl nejvyšší purkrabí království Českého - Jan z Jano-
vic a Petršpurka. Samuel z Hrádku se stěhuje na Valečov, kde 
28. ledna 1488 umírá. Zůstávají po něm tři synové, Jiřík, Petr 
a Pavel. Petr je roku 1490 mrtev, Pavel dostává část panství 
Valečov a Jiří hrad Valečov. Ten jej roku 1498 prodává Fry-
drichu z Donína a stěhuje se do Prahy. A to je vše, co mohu 
o posledních Valečovských ze zdejší větve rodu říci. Příště - li-
terární činnost Vaňka Valečovského z Valečova a Kněžmosta.
A co říci závěrem? Množství materiálu by stačilo na slušnou 
semestrální nebo diplomovou práci. Stvořit z toho článek, čtivý 
i pro běžného čtenáře začíná být nad moje síly. Mnoho doku-
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mentů není datováno, často jsou v původních dokumentech 
popleteny osoby nebo jejich příbuzenské vztahy, ani na dataci 
se vždy nelze spolehnout. Tak jen doufám, že se Vám článek 
bude líbit a nebude to jen další stať do učebnice vlastivědy 
nebo dějepisu pro druhý stupeň základní devítileté školy.
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spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě

Betonová tvarovka je určena pro vyskládání konstrukce na nejrůznějšní terénní úpravy 
svahů. Svahovky jsou navrženy tak, aby se zemina, která je součásstí upravovaného 
svahu, stala součástí konstrukce,  a kromě zpevnění vytvořila vhodné prostředí pro 
zachování vegetace.

Jejich použitím, kdy splynou s prostředím a vhodně ho doplňují vynikne i jejich estetická 
stránka. Případným osázením získáme elegantní prvek pro okrasné zdi. 

Provedení   tvarovky z vibrolisovaného betonu přírodní barvy

Přednosti   ✓	 snadná montáž
 ✓	 dobrá stabilita
 ✓	 jednoduchá manipulace - nízká hmotnost
 ✓	 variabilita použití
 ✓	 přírodní produkt - beton
 ✓	 pomůže zachovat přírodní ráz okolní krajiny
 ✓	 dlouhá životnost, bez údržby

Květinová svahovKa

Myslíme ekologicky,
stavíme ekonomicky

DOBIÁŠ, spol. s r.o., Kněžmost 237, 294 02
✆ 326 784 092-4, ✆ 602 193 523

www.dobias-knezmost.cz, www.alidal.cz

Květinová svahovka

Vymodelujte a upravte si svoje okolí 
 k Vaší plné spokojenosti.
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servis  
Koprník 32 (areál Agropodniku), 294 02 Kněžmost 

AUTOMECHANIK nákladních vozů

Náplň práce
oprava nákladních vozidel zn. Iveco 
nástup možný ihned  
 
Požadavky
manuální zručnost, schopnost samostatné práce, spolehlivost, technické myšlení 
řidičské oprávnění sk. „C“ nebo „D“ výhodou 
 
Plný úvazek
Pracovní doba:  po – pá 7:00 – 15,30 hod. 
Nástupní mzda:  35.000,-Kč 
 

 motivující mzdové ohodnocení  
 možnost odborného růstu /školení/ 
 dotované stravování 
 příspěvek na dopravu 
 příspěvek na dovolenou 

 
 


