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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané, 
prázdniny jsou už minulostí, nový školní rok se rozjíždí a my 
všichni zase jedeme v každodenním rytmu plném starostí 
i radostí. Letošní rok se přehoupl do své poslední třetiny a tak 
mi dovolte lehké shrnutí toho, co máme za sebou. Nejdůle-
žitější pro nás bylo, aby se školáci měli kde učit a to se nám 
podařilo. Sice provizorní prostory pro dočasnou výuku, ale 
určitě náležitě důstojné.
Technický park našich hasičů se obohatil o nový vůz SCA-
NIA, stávající TATRA prošla generálkou. Naše technická četa 
dostala nového pomocníka v podobě malotraktoru JOHN 
DEERE. Několik místních komunikací a chodníků se dočkalo 
potřebných oprav. Tolik potřebné nasvícení přechodu na ná-
městí už je také na světě a tak bych mohl pokračovat dále.
Samozřejmě i na nás dolehnou zmíněné starosti. Konkrétně 
vodovod Suhrovice, o kterém jednáme z hlediska potřebných 
dotací stále se Středočeským krajem. I zde jsme přesvěd-
čeni, že se nám podaří vše dotáhnout do zdárného konce 
a realizace se stane skutečností.
Ještě mi dovolte poděkovat místním spolkům za aktivitu, 
s kterou nám obohacují náš život a často z naší obce vytvá-
řejí vyhledávané místo pro široké okolí. Jsem přesvědčen, 
že pro drtivou většinu nás všech je prioritou vše, co je spoje-
no s jednoduchým závěrečným konstatováním … a dobře se 
nám tady žije. 

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

pokRAČovÁní Z ÚvoDU 
Aneb tAkHle tADY 
žijeMe
Tak jsme zase o kousek dále. Budova na náměstí čp. 218 (je-
den čas nazývaná „U prasátek“) má kompletně zrekonstruo-
vaný interiér a její především užitná hodnota značně stoupla. 
Ke 2 třídám z loňského roku přibyly další 3 a nyní už zde 
máme malou školu.

Je třeba hlavně zdůraznit skutečnost, že vnitřní 
dispozice byly koncipovány s ohledem na budouc-
nost. Za 2 roky by zde měl být ukončen dočasný 
provoz školy a obec bude mít k dispozici okamžitě 
nové prostory. Důstojné a reprezentativní zázemí 
pro obecní knihovnu, informační středisko s inter-
netovou čítárnou a možná i další. V patře by měly 
být stálé zasedací, přednáškové a školící salonky. 
Konečně by se nemuselo improvizovat při akcích 
jako je zasedání zastupitelstva, vítání občánků, 
přednáškové aktivity, setkávání seniorů, apod. 
Počítá se i s tím, že by se zde vytvořily prostory 
pro místní spolky. Jednoduše řečeno, vynaložené 
prostředky nejsou vázány na nejbližší 2 roky, ale 
zrealizovala se dlouhodobá investice. Máme i plá-
ny s využitím suterénu, ale nyní chceme ještě celý 
objekt zateplit a dát mu nový kabát.
Ve stejném duchu se přistupovalo i k rekonstrukci 
v hasičské zbrojnici. Vnitřní prostory bývalé re-
staurace byly kompletně rekonstruovány a dnes 
zde jsou ve dvou třídách naši prvňáci. Myslíme si, 
že vzniklo pěkné dílo a obecní majetek byl účelně 
zhodnocen. I tady platí, že nové prostory budou 
později využívány pro volnočasové aktivity.
A závěrem mi ještě dovolte poděkovat všem pra-
covníkům školy a především paní ředitelce, Mi-
chaele Řehákové Černé, technické četě obecního 
úřadu a jejímu vedoucímu panu Liboru Novému. 
Bez kvalitní organizace, bez vstřícné spolupráce 
a často tolik potřebné tolerance by všechna ta 
práce byla podstatně složitější. 
Dělat s bezva lidmi je fajn.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce
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volbY Do poslAnecké sněMovnY pARlAMentU ČR 

konAné ve DnecH 20. A 21. říjnA 2017
poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

obecní úřad kněžmost

informace
o počtu a sídlech volebních okrsků

V souladu s § 14c odst. 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České re-
publiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuji 
informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu 
ČR, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017:

počet okrsků: 4
sídlo volebního okrsku č. 1 kněžmost: na Rynku čp. 218, 294 02 kněžmost
sídlo volebního okrsku č. 2 solec: solec čp. 1, 294 02 kněžmost
sídlo volebního okrsku č. 3 lítkovice: lítkovice čp. 29, 294 02 kněžmost
sídlo volebního okrsku č. 4 koprník: budova hasičské zbrojnice koprník, 294 02 kněžmost

Ing. Karel Hlávka
starosta obce Kněžmost

RADnice

teRMínY ZAseDÁní ZAstUpitelstvA obce
03. 10. 2017; 16. 11. 2017; 12. 12. 2017

Bližší informace o zasedání, jako místo a čas, naleznete na pozvánce zveřejněné nejméně 7 dní před 
zasedáním na úřední desce obce.

příznivci hasičů z kněžmostu, moc vás prosím, o pomoc v  hlasování 

veřejnosti v anketě DobRovolní HAsiČi RokU 2017 
naše jednotka získala nominaci do finále za zásah u požáru domu v kněžmostu, článek naleznete na na-
šich webových stránkách.

stačí na vašem počítači (telefonu) kliknout na odkaz: http://www.adhr.cz/hlasovani-jednotky/ a v oblasti 
střed - sever Čech hlasovat pro kněžMost. 

Dále nám můžete zaslat hlasovací sMs ve tvaru:        HAsici(MeZeRA)jssc3        telefonní číslo 900 77 06 

odpovědní sMs budou následující: 

v případě platného hlasu - Dekujeme za vas hlas. 

v případě neplatného kódu - litujeme, ale vas kod uvedeny v sMs neni spravny. overte prosim spravnost 
kodu a poslete sMs znovu. 

v případě nepovoleného hlasu (tel. číslo už pro danou oblast hlasovalo) - litujeme, pro danou oblast mu-
zete hlasovat pouze jednou. cena sMs zprávy je 6,- kč (vč. DpH).

pokud se nám podaří obsadit v hlasování přední pozice, tak dostaneme nové vybavení, které nám zlepší 
vybavení jednotky.

Děkujeme, Zbyšek Orzech hasiči Kněžmost
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Akce ZÁklADní školY

ZAČÁtek školníHo 
RokU 2017/2018 
nA ZÁklADní škole

Školní rok 2017/2018 byl slavnostně zahájen v pondělí 4. 
9. 2017 v 8 hodin. K zahájení nedošlo v hale školy, jak bylo 
v předchozích letech zvykem, ale v jednotlivých třídách. Celé 
prázdniny probíhala rekonstrukce objektů hasičské zbrojnice 

a bývalé restaurace na náměstí, kde budeme mít 
dva roky, po dobu probíhající výstavby školy, své 
zázemí. Dále byl ke staré budově školy umístěn 
kontejnerový systém, ve kterém jsou umístěné 
šatny a sociální zázemí. 

V úterý 14. 11. 2017 od 14:30 do 15:30 hodin bu-
dou všechny budovy otevřeny veřejnosti.

Během září se mohou žáci přihlašovat do krouž-
ků, s jejichž nabídkou se můžete seznámit na na-
šich stránkách. V letošním roce se omlouváme 
za velmi omezenou nabídku těchto aktivit, která 
vyplývá z provizoria, ve kterém se nacházíme.

I v letošním školním roce bychom rádi zachova-
li tradici vánočního jarmarku. Ve spolupráci se 
SRPŠ chceme zorganizovat sběr papíru, těšit 
se můžeme na každoroční Ples SRPŠ. O všech 
akcích budou informace sdělovány na webových 
stránkách školy i prostřednictvím třídních učitelů.

Na závěr bych velmi ráda poděkovala žákům, 
rodičům, pedagogickým i nepedagogickým pra-
covníkům školy, vedení i zaměstnancům obce 
za pomoc při stěhování a přípravě všech prostor. 
Díky vám všem, kteří jste byli ochotni i ve svém 
zaslouženém volnu věnovat čas naší škole, jsme 
mohli 4. září školní rok 2017/2018 slavnostně za-
hájit. Děkuji vám.

Všem žákům přeji, aby byl letošní školní rok pro 
ně úspěšný a všem pracovníkům školy hodně sil, 
které budeme v letošním školním roce všichni po-
třebovat.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy
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Akce MAteřské školY

to nejlepší Z MicHAlA

V mateřské škole byl začátek školního roku ve znamení smí-
chu. Nejstarší děti navštívily v areálu společnosti Agrovation 
Kněžmost vystoupení Michala Nesvadby pod názvem „To nej-
lepší z Michala". Michal nikoho nezklamal, byl prostě úžasný. 
Jeho vystoupení bylo plné písniček, humoru, tance a pohybu 
pro malé caparty. Nechyběly ani jeho skvělé „světové vyná-
lezy", které kreativně tvořil z lepicích pásek všech barev. Ce-
lým sálem zněla nepřetržitě salva smíchu, výskotu, zpívání 
a tleskání, protože Michalův program byl od začátku do kon-
ce nabitý rozmanitými vtipy. Malí ani velcí se nestihli nudit. 
Na závěr se se všemi ochotně vyfotil a podaroval všechny 
malé zájemce spoustou kartiček se svou fotkou a podpisem 
na památku. Michal tento den rozdal spoustu elánu, ani se 
nechce věřit, že 18. 11. 2017 oslaví své šedesáté narozeniny.
Děkujeme za krásný zážitek s Michalem z Kouzelné školky.

Radka Pelantová 
uč. MŠ Kněžmost

Chodba v budově Na Rynku

Nové třídy v budově Na Rynku

Provizorní vstup do staré školy
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s přicházejícím podzimem otvíráme další školní rok 
a pokračujeme v načatých aktivitách našeho kulturně 
vzdělávacího centra a knihovny.

kulturně vzdělávací centrum jde ruku v ruce s prací a nápl-
ní knihovny – vzdělává všechny věkové skupiny, vede dětský 
a seniorský klub, pořádá kulturní akce za pomoci Kulturní 
komise obce, spolupracuje s místními spolky atd.

připravujeme: 
Dětský klub sdružuje našeho čtenáře nejen na čtenářské 
úrovni. Pro naše nejmenší čtenáře znovu, opět znovu startuje 
Klub malého diváka. 
Tuto průkazku si můžete vyzvednout v KVCK Kněžmost.
•	 Registrovaný	čtenář	do	5let:	s	doprovodem	vstup	na	akce	

pořádané KVCK zdarma, doprovod za cenu vstupného.
•	 Registrovaný	čtenář	od	6	–	10let	bez	doprovodu:	snížená	

cena vstupného

klUbovnA volnéHo ČAsU nAbíZí: 
vytvoř si partičku a přijď do klubovny volného času probírat 
tajnosti, hrát společenské hry, sledovat cestopisné i zábavné 
filmy. 

Čtenář: prokážeš se průkazkou čtenáře naši knihovny a ho-
dinka je tvá. Klíč od klubovny obdržíš u paní knihovnice. Při 
vrácení ručíš za pořádek v klubovně.

kdy:  kAžDoU střeDU 14:00 – 15:00 

ZveMe nÁctileté HolkY i klUkY nA poseZení 
v kniHovně 18. 9. 2017 od 14 hodin

sejdeme se na "kapučíno se šlehačkou", 

probereme možné i nemožné, 
podrbeme si a probereme i kniž-
ní novinky na trhu. Pokud bude 
o tyto schůzky zájem, vymyslíte 
si další témata - taková rakvička 
se šlehačkou…

pRÁZDninovÁ DílniČkA 
Teta Fialka se zdárně chopila všech dětiček. Plstěné balónky 
měly velký úspěch, mokré plstění a slunečné počasí nám do-
volilo pořádně se vyřádit.

Z knižnícH novinek
kam zmizel zlatý poklad republiky: Mottl, stanislav
Kniha Stanislava Motla, jejíž součástí je bohatý 
obrazový materiál, včetně desítek autentických 
dokumentů, formou dynamické reportáže popi-
suje dramatické pátrání po osudech zlatého čes-
koslovenského pokladu v nejrůznějších archivech 
u nás i v zahraničí.

velká holka: Danielle, steel
Viktorie se narodila jako buclaté děvčátko 
a od dětství věděla, že ke svým krásným ješitným 
rodičům nezapadá. Její dospívání je lemováno 
prohrami a podceňováním rodičů. Viktoriino trá-
pení se znásobuje tím, jak se pokouší rány na své 
duši zahojit jídlem a sladkostmi. Odjede studovat 
do Chicaga a nakonec se jí podaří sehnat vysně-
nou práci učitelky v New Yorku. Najde si Viktorie 
konečně své místo na slunci? 

Dcery lamače kostí: ted, Dekker
Říkají mu Lamač kostí. Je posedlý touhou mít 
dokonalou dceru, a protože žádná zatím nedoká-
zala jeho nároky splnit, už sedm dívek odsoudil 
k smrti s polámanými kostmi.

bůh v renaultu: viewegh, Michal
Čtvrtá povídková knížka nejúspěšnějšího čes-
kého spisovatele přináší směs pocitů a nálad, 
jejichž spojnicí je empatie. Mistr silné, mnohdy 
překvapivé pointy tentokrát nechává svou osvěd-
čenou zbraň často oněmělou. Vzdává se toho, co 
je bezpečně efektní, ve prospěch toho, co je ne-
bezpečně pravdivé.

se zatajeným dechem: tamara, Mckinley
Po manželově smrti se Becky vrací do rodného 
města, aby zde našla ztracenou rovnováhu. Jen-
že když se v její blízkosti objeví záhadný cizinec, 
nalezený klid je zase pryč. Ani městečko Morga-
n’s Reach není tak idylické: krev je tu hustší než 
voda a na staré křivdy se nezapomíná.

Zdislava a ztracená relikvie: vlastimil, vondruška
Prokurátor krále Přemysla Otakara II. Oldřich 
z Chlumu a zároveň správce hradu Bezděz má 
v pravomoci i vyšetřování a trestání hrdelních zlo-
činů v kraji.

osm: Radka, třeštíková
Jednu březnovou sobotu je nalezena postřelená 
mladá dívka. Michaela zůstává v bezvědomí a po-
licie je při vyšetřování bezradná. Kdo čin spáchal 
a proč? Snoubenec, nejlepší kamarádka, někdo 
z rodiny, kde hlídala děti? Vysvětlení nepřichází 
ani po probuzení z kómatu.

Do vody: Hawkinsová pavula
Vyhýbejte se tichým vodám, nikdy nevíte, co se 
skrývá pod hladinou. V říční tůni se najde tělo 
svobodné matky – a to právě na místě, kde bylo 
téhož léta objevena mrtvola mladého děvčete.



kniHovnA

7

naučné projekty pro naše čtenáře
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senioR klUb 
plÁn Akcí

oD ponDělí 
11. 9.

CVIČENÍ S MÁŠOU (MŠ 
KNĚŽMOST OD 17:00)

12. 9. 
oD 10:00 

PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍCH 
LISTIN VU3V

plAvÁní 
27. 9., 11. 10., 
25. 10., 8. 11., 

22. 11.

NUTNO NAHLÁSIT 
DO PÁTKU PŘED DANÝM 
TERMÍNEM

oD 5. 10. VU3V

4. 10. SENIORSKÁ DÍLNA 
(KERAMIKA)

23. 10. 
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 
– MÁROVY, BARMA, 
VIETNAM

27. 10. SETKÁNÍ SENIORŮ

14. 11. KOUKNĚME SE 
NA ZOUBEK MARII TEREZII

3. 12. 
VÁNOČNÍ JARMARK 
VÝSTAVA BETLÉMŮ 
V KOSTELE

6. 12. ADVENTNÍ DÍLNA
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Léto je za námi, doufáme, že jste ho příjemně 
prožili a odpočinuli si. Máme pro vás pěkně nabi-
tý program na celý podzim až do Vánoc.

vÝlet nA koZÁkov
Jsme na začátku září a již máme jeden výlet 
za	sebou.		Ve	středu	6.	9.,	i	přesto,	že	se	na	nás	
obloha mračila, vyzbrojeni nepromokavým oble-
čením a hůlkami, vyrážíme na Kozákov.  Trasa 
naučné stezky se svažuje z kopečka, říkáme si 
„to zvládneme“.  Sestup do údolí byl náročný, 
sice s menšími obtížemi, ale všichni jsme tento 
sestup zvládli. Někteří trasu dokončili a někteří se 
svezli autem. Nahoru do restaurace jsme dorazili 
všichni, čekal tam na nás zasloužený oběd.  Byl 
to náročnější výlet, ale takové dobrodružství mů-
žete zažít pouze s naším Senior klubem. Přiklá-
dám nádhernou básničku jedné z účastnic výletu.  
Je výstižná. Doufáme, že s námi příště pojedete 
zase. 

Vaše Iva a Lada

DobRoDRUžnÝ 
vÝlet nA koZÁkov
Lada s Ivou pro důchodce výlet připravily,
na Kozákov jsme se vypravili.

Z informací měly zprávu,
že důchodci naučnou stezku lehce zvládnou,
ať je jim šedesát nebo osmdesát let.
To byl teda velký děs!

Ještě, že hůlky jsme měli,
jinak jsme si nohy zpřeráželi,
po skupinkách jsme se roztrhali.

Děvčata auto pro nás sehnala,
na chatu Kozákov po skupinkách dovezla.
Obědy tam zajištěny měly,
všichni jsme si dobře pochutnali.

Děvčata z toho velké nervy měla,
jaký výlet pro nás připravila.
Všechno dobře dopadlo,
bylo to pěkné divadlo.

Za dobrodružný výlet Vám děkujeme,
příště zase s vámi rádi někam pojedeme.

viRtUÁlní UniveRZitA 
třetíHo věkU
Tak jako vždy s podzimem bychom vás rády pozvaly k ná-
vštěvě kurzů VU3V. Začínáme 5. 10.  Přijďte se podívat 
na zahajovací lekci. Při kávě, nebo čaji strávíte příjemnou 
hodinku.  Odreagujete se od všedních starostí a dozvíte se 
něco nového.
První hodina je ukázková, rády vás uvidíme.

cviČení s MÁšoU
Od pondělí 11. 9. začínáme cvičit s Mášou na míčích od 17:00 
v mateřské školce. Máme pro vás připravené nové pomůcky 
na cvičení. Tak neváhejte a přijďte si zacvičit.
Ve zdravém těle zdravý duch. 

plAvÁní se senioR 
klUbeM
Od 25. 9. budeme jezdit plavat do bazénu v Mladé Boleslavi. 
Prosím, hlaste vždy do pondělí před danou středou. Rozpis 
v plánu akcí, k vystřižení v tomto zpravodaji. 

senioRské DílniČkY
Připravili jsme pro vás dvě dílničky.
4. 10. s námi můžete navštívit keramickou dílnu a vyzkoušet 
si práci s keramickou hlínou.

6.	12.	připravujeme	adventní	dílničku,	samozřejmě	s	vánoční	
tématikou.

setkÁní senioRŮ
27. 10. vás srdečně zveme na Setkání seniorů. Zveme všech-
ny členy Senior klubu, ale i seniory, které ještě v klubu nemá-
me. Přijďte se podívat, co všechno jsme v loňském roce zažili 
a co nového pro vás připravujeme. 

HlÁsit se MŮžete již teĎ v kniHovně nebo nA te-
leFon 326 784 244
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koUkněMe se 
nA ZoUbek MARii teReZii

14. 11. se můžete podívat na Marii Terezii z trošku jiného úhlu. 
Bude pro vás připraveno vyprávění o velké panovnici, kte-
rá ovlivnila i naše dějiny. Jako průvodce se nám představí 
Mgr. Karel Novák.

tURistické inFoRMAČní 
střeDisko seZÓnA 2017
Z důvodu výstavby základní školy jsme se v letošním roce 
s Informačním střediskem přestěhovali do prostor knihovny. 
Aby nás turisté našli, byly nainstalovány směrové informační 
cedule. Letošní sezóna probíhala jako v jiných letech a ná-
vštěvnost neklesla. Největší zájem byl o rozhlednu Čížovka, 
která je po letošním otevření jedním z největších trháků Čes-
kého ráje.
V prodeji suvenýrů vedou turistické produkty s tématikou roz-
hledny Čížovka.

za KVCK Ivana Cenefelsová
Lada Charvátová

DětskÝ Den
Dětský den opět zpestřil konec školního roku 
místním dětem. Letos se v místní škole končilo 
o týden dřív, takže oblíbená akce určená dětem 
se konala už v pátek 23. června. Vše vypuklo 
ve 4 hodiny odpoledne na hřišti. Stanoviště s dis-
ciplínami pro děti všech věkových kategorií na-
bídly například skákání v pytlích, chůzi na chů-
dách, házení míčku do terče, jízdu v kárce a další. 
Po splnění všech úkolů měl každý soutěžící nárok 
na občerstvení v podobě tradičního párku v rohlí-
ku, limonády a drobné sladkosti. 
Pro malé závodníky byla připravena také jízda 
zručnosti na kolech či odrážedlech a také opičí 
dráha. Ta vyžadovala nejen rychlost, ale také ob-
ratnost a šikovnost malých účastníků. Ke zdárné-
mu průběhu sportovně zábavného odpoledne při-
spělo i příjemné počasí. Na hřiště se přišlo pobavit 
více než cca 90 dětí od 2 do 14 let. Za své výkony 
byli ti nejrychlejší odměněni medailemi a diplomy 
a také potleskem publika při vyhlášení nejlepších 
výkonů v různých věkových kategoriích. 

Věříme, že si to všichni užili a těšíme se opět 
na příští rok. Velké díky patří všem pomocníkům 
na stanovištích! 

za TJ Sokol Kněžmost
Kateřina Pospíšilová

letní tÁboRY v jo 
kněžMost 
V letošním létě v jezdeckém oddíle proběhlo 5 tá-
borů, čtyři příměstské a jeden pobytový. 
Všechny tábory proběhly v příjemné prázdnino-
vé atmosféře, počasí bylo vždy nakloněno našim 
aktivitám. Během táborů nechyběly výlety na Va-
lečov, k suhrovickým rybníkům a do Drhlen. Také 
jsme na Brodku koně plavili a hráli s dětmi několik 
her v terénu. Nejoblíbenější hra letošních prázd-
nin bylo hledání barevných papírových koníků 
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při procházce s koňmi na Hrádku. Během táborů 
jsme s dětmi probrali i mnoho témat z oblasti na-
uky o koních a hráli mnoho pohybových her, např. 
skok do výšky, či překážková dráha na jízdárně,  
kde si děti vždy rády hrají na koně. Na pobyto-
vém táboře nechyběla ani noční bojovka a vaření 
kotlíkové polévky na ohni. Pobytový tábor zpest-
řila i ochotná výpomoc hasičů Kněžmost, kteří při 
výpadku proudu přijeli napojit naše žíznivé koně 
a děti osprchovali hasičskou stříkačkou. 
S klidem a rádi uzavíráme krásné táborové 
prázdniny s dětmi.  Všechny aktivity proběhly po-
dle plánu. Mnoho našich oddílových dětí se zdo-
konalilo v jezdeckých aktivitách, některé z nich již 
bez problémů jezdily samostatně. 
Opět velmi děkuji všem vedoucím i pomocníkům, 
bez nich by to nešlo!

Barboře Kafkové Jašekové, Anně Indrákové, Mi-
chele Vitmajerové, Tereze Hrubošové, Evě Ka-
ráskové, Pavlíně Veselé, Aničce Baličové a Míše 
Klainové. Dále i všem ochotným pomocnicím: 
Aničce Bradáčové, Lucii Volfové, Marušce a Gá-
bině Adamovým a Markétě Štychové. Zvláštní 
poděkování patří Veronice Séglové, která s námi 
na táborech strávila celé prázdniny.  

za JO Kněžmost
Petra Černá Rynešová

pRvní školní Den 
V pondělí 4. září 2017 začal školákům opět nový školní rok. 
Někomu se tento den rok co rok opakuje, někdo šel do školy 
poprvé a na někoho to teprve čeká. Vzhledem k tomu, že se 
bourá část kněžmostské školy, aby udělala místo nové a mo-
dernější budově, mají žáci naší obce rázem školy tři, přesněji 
řečeno, mají školu na třech místech v obci.

Spolek přátel kultury spolu s obcí Kněžmost chtěl první školní 
den dětem nějak zpříjemnit a tak pro ně uspořádal předsta-
vení Michala Nesvadby „To nejlepší od Michala“.
Děti byly nadšené a během představení na Michala nádherně 
reagovaly. S potěšením ovšem dodáváme, že představení se 
líbilo i rodičům, kteří své ratolesti se zaujetím podporovali.
Rádi bychom poděkovali vedení zemědělského podniku Ag-
rovation za propůjčení velké zasedací místnosti a paní Kla-
zarové za pomoc při realizaci představení v tomto prostoru. 
Zároveň chceme poděkovat za pomoc technické četě obce 
Kněžmost. Děkujeme a těšíme se na další podobné akce pro 
děti a hlavně na bezprostřední dětské reakce. 

YvettA siMonovÁ 
A joseF ZíMA 
V říjnu tohoto roku proběhne v kostele první koncert pro pa-
mětníky. Rádi bychom v rámci tohoto dlouhodobého cyklu, 
který letos zahajujeme, uvedli v Kněžmostě známé zpěváky, 
kteří jsou, jak se říká, dříve narození a tak také známí spíše 
pamětníkům, kteří si jistě rádi zavzpomínají na své dětství, do-
spívání i první lásky, provázené písničkami těchto interpretů.
Na	prvním	koncertu	14.	 října	2017	v	16	hodin	v	kostele	sv.	
Františka Serafínského přivítáme populární zpěvačku Yvettu 
Simonovou spolu s Josefem Zímou.
Přijďte si zavzpomínat a zazpívat písničky, které jistě dobře 
znáte a při kterých se Vám ledacos vybaví.

poDěkovÁní 
V červenci letošního roku proběhlo v kostele sv. Františka 
Serafínského zvýšení polí zadních lavic o 17 cm. S tímto ná-
padem přišla vedoucí knihovny Ivana Cenefelsová, protože 
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si lidé opakovaně posteskli, že ze zadních lavic není pořádně 
vidět, co se děje na jevišti.
Spolek přátel kultury Kněžmost chtěl vyjít vstříc všem ná-
vštěvníkům kulturních akcí, které se v kostele pořádají, a ujal 
se realizace tohoto projektu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu a Far-
nosti Kněžmost za jejich pomoc při realizaci. Zvláštní podě-
kování patří technické četě obce Kněžmost, jmenovitě Liboru 
Novému, Jaroslavě Hamáčkové, Ladislavu Hamáčkovi a Josefu 
Marešovi, kteří nám s tímto projektem velmi pomohli. Děkujeme.

za Spolek přátel kultury Kněžmost, předseda
Zdeněk Zdobinský

oHléDnUtí 
ZA ciMbÁlovoU MUZikoU 
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí uspořádal pro naše 
spoluobčany v pořadí již třetí setkání s cimbálovou muzikou, 
které	 se	 konalo	 v	 sobotu	 26.	 srpna	 2017.	 V	 prostorách	 ze-
mědělského muzea firmy Agrovation, přítomným od 19 hodin 
do půlnoci zaznívaly krásné, nejen moravské písně od pěti 
muzikantů skupiny DUKÁT z Kyjova. 
Mnozí si s nimi některé tyto písně také zazpívali. Před hudeb-
ní produkcí od 18 hodin proběhla ochutnávka vín z Moravy, 
kterou nám zprostředkovala paní Tereza Rašínová a někteří 
také využili možnost jejich zakoupení.
Dobré občerstvení, víno, ale i muzika, tomu všemu dávalo tu 
správnou atmosféru pohody.  
Děkujeme paní Cenefelsové, Charvátové a Fialové za prodej 
vstupenek, obci Kněžmost za finanční podporu, Fy Agrovation 
za zapůjčení stylových prostor a všem dalším za pomoc při 
přípravě této akce. Zároveň se omlouváme těm účastníkům 
akce, kteří nedopatřením nedostali místo u zamluvených stolů.
I přes drobné nedostatky věřím, že se akce líbila a vydařila 
a že se opět v budoucnu uvidíme na podobné akci.

za Spolek rodáků obce Kněžmost
Honc Václav

DRHlenskÝ 
tRiAtlon 2017
Rok uběhl jako voda a byl tu další ročník našeho 
triatlonu v Drhlenách, v pořadí třetí ročník. V tomto 
roce jsme si ho naplánovali na sobotu 29. 7. 2017 
v kempu Drhleny.
Přípravy jako v předchozích ročnících začaly pár 
měsíců předem a bylo zapotřebí připravit tratě pro 
plavání, kolo a běh.
Je pravdou, že trať pro běh nebyla změněna, ale 
z naší zkušenosti z minulého ročníku bylo potřeba 
se zamyslet nad plaváním a tratí pro kolo.
Abychom využili prostředí Drhlenského rybníka, 
tak pro plavání byla zvolena trať od pláže ke hrázi 
a zpět v celkové délce 500m. Bohužel díky vzrost-
lé vodní trávě po ploše rybníka, kudy jsme měli 
naplánovanou trať, jsme museli pár dnů před za-
čátkem provést změnu a udělat 4 okruhy v blízkos-
ti pláže o přibližné délce 400m.
U tratě pro kolo to bylo jednodušší, protože je 
mnoho možností kudy trať vést a s jakým profilem, 
přesto jsme nakonec zvolili delší, 22km dlouhou, 
ale s minimálním převýšením. Jediné, co na zá-
vodníky čekalo na kole v posledních kilometrech je 
kopec na Čížovku s prudkým sjezdem do kempu.
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I když datum pro konání závodu je velmi přízni-
vý, tak jako v loni celý týden před sobotou pršelo 
a teplota neodpovídala létu. Ale jako mávnutím 
proutku sobota nabídla hezké teplé počasí. A tak 
se do závodu přihlásilo celkem 32 závodníků 
ve všech kategoriích.
Velmi nás potěšila kategorie žen, která je rok 
od roku více zastoupena a stoupá i kvalita obsaze-
ní. To samé se dá říci i o mužích, kdy letos bylo 20 
závodníků, ale první desítka se hemžila zkušený-
mi borci, kteří se účastní i dalších závodů během 
roku. Co se týká kategorie dětí, byli bychom velmi 
potěšeni o větší počet, aby si i děti porovnaly svo-
je síly a dovednosti v tomto sportu. Doufejme, že 
v příštím roce to bude lepší.
Ale už k samotnému závodu. Start proběhl ve 14 
hodin, a to dětmi. Po jejich skončení nastoupily 
ženy a pak následovali muži.
Určitě, kdo se zúčastnil jako divák, bude se mnou 
souhlasit, že bylo na co koukat a předvedené 
sportovní výkony všech závodníků stály rozhodně 
za obdiv. Ono spojit tři po sobě jdoucí sportovní 
disciplíny je pro někoho jednoduché i těžké, a pro-
to si myslím, že triatlon patří mezi sporty, ve kte-
rých nechybí dramatičnost a člověk si i sáhne 
na dno svých sil.
Během ani po ukončení závodu se nestal žádný 
úraz a všichni závod zdárně absolvovali a nastal 
čas vyhlásit výsledky.

kategorie dětí: 
1. místo – Jan Hušek, 2. místo -  Vojtěch Vochvest, 
3. místo -  Alena Vochvestová.

kategorie ženy: 
1. místo – Iveta Kafková, 2. místo – Miroslava Or-
lovská, 3. místo – Michaela Kolínová.

kategorie muži: 
1. místo – Martin Šlégl, 2. místo – Petr Podhajský, 
3. místo – Václav Vopat.

Tak proběhl letošní Drhlenský triatlon a samozřej-
mě u takové sportovní akce je zapotřebí dostateč-
ný počet ochotných lidí, kteří nám pomáhali, jak 
z řad hasičů Suhrovice, tak i z našich příznivců 
z Drhlen, Suhrovic a okolí za což jim děkuji.

Nerad bych také zapomněl na ty, kteří nám pomohli materiálně 
nebo finančně: Obec Kněžmost, Iveta Suchá, EFG, AEES, Dim-
mer Elektro, Hennig, Macte, RESO MB, Nářadí a Nástroje Kle-
mák Čáslav. Těmto všem velký dík. Už teď se těšíme na další 
ročník v roce 2018 a přejeme si, ať je ještě lepší než ten letošní.

Výsledky a další informace o triatlonu naleznete na našich 
stránkách:  www.sdh-suhrovice-drhleny.webnode.cz

letní ZÁbAvA 
v sUHRovicícH
Už během jarních měsíců, kdy jsme přemýšleli jaké akce si 
naplánujeme na letošní rok, nás napadlo udělat na návsi v Su-
hrovicích hudební zábavu s občerstvením pro všechny, kteří 
se rádi během léta baví a tráví svůj volný čas s přáteli, nejlépe 
venku na vzduchu u dobrého pití či jídla.
A tak jsme se rozhodli a zvolili sobotu 19. 8. 2017 od 19 hodin. 
Jako u všech akcí je nutná příprava. Hudební produkci zajistil 
pan Janoušek z Dlouhé Lhoty a na ostatních organizačních 
záležitostech jsme se podíleli sami – hasiči ze Suhrovic.
Přípravy to nebyly nějak obtížné, ale ubraly každému trochu 
svého volného času. Přesto se vše dařilo a jenom jsme byli 
v očekávání, jaká vlastně bude účast, protože akce v tomto 
provedení byla pro nás premiéra, i když z loňského roku trocha 
zkušeností určitě v našem podvědomí zbyla.
Největším strašákem akcí pod širým nebem je počasí, které 
si s námi hrálo celý týden a předpověď na den konání nebyla 
zrovna optimistická.
Naštěstí se předpověď nevyplnila a spadlo pár kapek, jenom 
mohlo být o pár stupňů více, ale i tak přišla slušná účast z řad 
místních, chatařů či chalupářů, ale i okolních. Naše letní zá-
bava se podařila, což nás velmi potěšilo a určitě nevzalo chuť 
uspořádat v příštím roce další.
A co závěrem? Jako pokaždé se sluší poděkovat všem, kte-
ří pomohli s organizací i kteří nás přišli podpořit svojí účastí 
během zábavy. Samozřejmě nechci zapomenout, že nás fi-
nančně prostřednictvím programu „Podpora místních spolků“ 
podpořila Obec Kněžmost, za což velmi děkujeme.

Starosta SDH Suhrovice
Ladislav Bartoň



spoRt

Sobota 30. 9. 2017 13:30 TJ Sokol Kněžmost - FC 
Sporting Mladá Boleslav
Sobota 14. 10. 2017 12:30 TJ Sokol Kněžmost - SK 
Akuma Mladá Boleslav

za TJ Sokol Kněžmost
Mgr. Zdeněk Chlup a Jiří Vokál

pRvní seZÓnA 
ve stARšícH žÁcícH
Začátkem srpna jsme odstartovali letní přípravu na novou žá-
kovskou kategorii a to kategorii starších žáků, která se již hraje 
na celé fotbalové hřiště. Podařilo se nám přivést nové hráče 
a starší hráče doplnit mladšími. Nyní máme v týmu 19 hrá-
čů a jednu hráčku. Tréninky již od začátku srpna probíhají 3 
krát týdně. V průběhu přípravy nám také hodně pomohl Kryš-
tof Provazník hrající dorosteneckou ligu ve Slovanu Liberec. 
Na kondiční trénink přišel Jakub Čečelský, který se specializu-
je na tento typ tréninku. 
Pro hráče jsme připravili hned několik novinek: nové týmové 
dresy, nové teplákové soupravy, nové hrací míče a tréninkové 
pomůcky. V přípravném utkání jsme dokázali porazit tradičně 
skvěle hrající Doubravu. Do prvního mistrovského utkání jsme 
naskočili 2. 9. 2017 ve 14 hodin na domácím hřišti. Nekom-
promisním způsobem jsme si poradili s týmem SK Bakov nad 
Jizerou. Musíme však stát nohama pevně na zemi, vždyť celá 
sezóna je ještě před námi. Sledujte nás na facebooku ve sku-
pině TJ Sokol Kněžmost starší žáci.
TJ Sokol Kněžmost : SK Bakov nad Jizerou : 8:1
Góly: 10´Rychtr Štěpán, 14´Hušek Jan, 18´Hataš Štěpán, 20´Sed-
láček Josef, 34´Rychtr Štěpán, 52´Rychtr Štěpán, 54´Rychtr Ště-
pán,	65´Svoboda	Ondřej
Hosté: 25´Páchym Tomáš 

přijďte podpořit naši kněžmostskou talentovanou mládež
Sobota	16.	9.	2017	14:00	TJ	Sokol	Kněžmost	-	Sokol	Březno
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nA Fotce: Horní řada zleva: Trenér: Zdeněk Chlup, Robert Rudavský, Ondřej Svoboda, Tomáš Jeřábek, Štěpán 
Rychtr, Jan Hušek, Matěj Vokál, Adam Kryčfalušij, Trenér: Jiří Vokál
Dolní řada zleva: Marek Fiala, Jan Krejčík, Matyáš Dutý, Štěpán Hataš, Lukáš Hubač, Josef Sedláček, Martin Mucska
Brankáři: Matěj Ponocný, Klára Vostatková
Absence na fotce: Jakub Šenkýř, Viktor Pospíšil, Filip Vodička  
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žAntov
Žantov, německy Schandow první vojenské ma-
pování	-	(1761	-	1768)	je	od	r.	1961	součást	obce	
Kněžmost. Ves vznikla na vyšší východní (levo-
břežní) terase Kněžmostky kolem podkovovité 
návsi. Na této návsi se scházely dvě staré zem-
ské stezky. První, kterou dnes kopíruje státní 
(dříve císařská) silnice šla od Mnichova Hradiště 
k Sobotce a dále na Jičín. 

Druhá přicházela od Mladé Boleslavi přes Úhel-
nici (dodnes se zde jedno pole jmenuje Smolná 
hať) a Lítkovice kolem rybníka Brodku (byl zde 
brod) a ze žantovské návsi pokračovaly přes 
most do Kněžmosta a dále k Mnichovu Hradišti. 
Stará zástavba na jihozápadní straně kopíruje 
okraj výše zmíněné říční terasy a na severozá-
padní straně ji uzavírá cesta do Loučného mlýna, 
která jde po okraji nižší říční terasy. Na severo-
východě uzavírá starou zástavbu svah Zadního 
Hrádku. 

Mladší část obce vznikla v mokré nivě Kněž-
mostky podél státní silnice mezi cestou do Lou-
čného mlýna a mostem přes Kněžmostku. Stará 
cesta šla od dolního konce návsi k mostu přes 
Kněžmostku po hatích. 

Když firma Zikuda hloubila rýhu pro položení vo-
dovodního potrubí, narazil bagr v hloubce cca 
1,5 m na řadu povalů (kmenů jehličnatých stro-
mů o síle cca 20 - 25 cm), které tvořily vozovku 
tehdejší cesty. Protože uvedené povaly (mostiny) 
byly neustále pod hladinou spodní vody, byly ve-
lice dobře zachovalé. 

Současná silnice jde v těchto místech po náspu, 
který je místy vysoký i více jak 1 m. Stará cesta 
šla v úrovni tehdejšího terénu, položení mostin 
na úroveň hladiny spodní vody zajistilo jejich kon-
zervaci. Protože nikdo neodebral vzorky na den-
drochronologii (určení doby, kdy byl strom skácen 
podle posledního podkorního letokruhu), mohou 
být mostiny staré 300 stejně jako 3000 let. Po od-
krytí vypadaly konce olámaných kmenů jako by 
byly čerstvě skácené. Stará cesta se zde prav-
děpodobně stáčela k prameni U Žbelíčku. To byl 
donedávna jeden ze zdrojů nezávadné pitné vody 
na stezce. 

Další jsou prameny na Solečku (Kačenka a Bětuš-
ka) a pramen Ve Žlábku na boseňské návsi. Pů-
vodní most se nacházel proti proudu mezi pra-
menem U Žbelíčku a současným mostem. Výkop 
skončil u betonového základu krajního výdejního 
stojanu zrušené benzínové stanice. S touto pře-
kážkou si již bagr neporadil a na fotografii, kterou 
pořídil Vladimír Hruška je vidět, že zuby bagru jen 
poškrábaly povrch betonového bloku. Tolik o po-
loze a nástinu stavebního vývoje obce.

HistoRie obce
Obec vznikla nejpozději začátkem 14. století. Dr. J. V. Šimák 
ve svých Pamětech okresu Mnichovohradišťského na str. 
113	píše,	 že	 již	před	 r.	 1316	patřil	 díl	Žantova	k	Valečovu.	
Ale neuvádí zdroj této informace. Jelikož stejné vročení (rok 
1316)	má	 i	první	 zmínka	o	Valečově	a	pánech	z	Valečova	
soudím, že zmínka o Žantově byla součástí této listiny (sou-
pis vsí, patřící ke hradu). Další zmínka o Žantově je v kroni-
ce obce Solecké. Váže se k r. 1323. Píše se v ní, že jeden 
kmetcí dvůr (selský statek) patří k Solci. V tomto roce byla 
sepsána i první zmínka o Solci. Takže je možné, že ona 
listina, která ustanovuje bratry Všeslava ze Solce a Zdisla-
va z Chudíře za hromadníky zároveň uvádí i pozemkovou 
držbu panství Solec. 

Ze zápisu v kronice ale není dost dobře jasné, zda jde o grunt 
na Žantově nebo o dvůr na Solečku u mlýna V Kobíři, který 
se zde také jmenuje. Takže by mohlo jít i o grunt, ze kterého 
později vznikla tvrz Studlů ze Solečku. Další možnost je ta, 
že v této době mohl být mlýn V Kobíři a uvedený grunt veden 
jako součást Žantova. Před r. 1380 získal tři dvory kmetcí 
na Žantově Ješek Studl ze Solečka. Další část Žantova patři-
la k Valečovu. Když r. 1380 Ješek Studl zemřel, 1. října 1380 
se o jeho panství dělí jeho synové, Mikuláš, zvaný Student 
a Jeniš. Mikuláš získává na Žantově jeden dvůr kmetcí, Jeniš 
získává dvory dva (Šimák, Paměti, str. 121). 

Roku 1393 nastává posun v platbách ze dvorů, patřících 
k Valečovu. Když u kostela sv. Jana Křtitele (původní zasvě-
cení kostela v Bosni, zasvěcení sv. Václavu dostal až po re-
konstrukci po polovině 18. století) vzniká kaplanství, 21. dub-
na 1393 mu dávají Hereš z Valečova s chotí Bětou roční plat 
dvou kop grošů českých z gruntu Markéty a Jana Volkových 
v Žantově. Rokem 1393 nadlouho končí zprávy o Žantově 
jako takovém. Na Solci vymírá r. 1454 vnukem Jankem rod 
Studlů ze Solečku, na Valečově koncem 15. století vymírá 
Viktorinem rod Valečovských z Valečova. Mezi tyto dvě pan-
ství - Valečov a Soleček - Solec byl Žantov od první písemné 
zmínky rozdělen. 

Další písemná zmínka o Žantově je až z r. 1502, kdy je jako 
svědek v soudní při uváděn mlynář Vít na Žantově. Podle 
zápisu v kronice obce  Solecké se na Solci mezi léty 1454 
- 1513 vystřídalo pět majitelů, než je koupil r. 1513 (Šimák), 
1520 (kronika obce Solecké) pan Mikuláš Vančura ze Řeh-
nic. Podle kroniky obce Solecké patří Žantov od konce 15. 
století k Solci, ale není uveden zdroj této zprávy. Vzhle-
dem k tomu, že Mikuláš Vančura ze Řehnic v r. 1513 vlastnil 
i panství Valečov, dostal se Žantov do vlastnictví jednoho 
pána.

eRbovní RoD žAntovskÝcH Ze žAntovA 
A nA neDAkřevicícH
Tento rod se na Žantově objevuje pravděpodobně mezi léty 
1454 a koncem 15. století. Jediná zmínka o tomto rodu, kte-
rou uvádí kronika obce Solecké je uvedena v Palackého 
Archivu. Stojí zde, že pan Jan Žantovský ze Žantova dávno 
před r. 1534 zboží Žantovské prodal a jeho čtyři synové si 
rozdělili zboží v Mirovicích a v Podskalí. 
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pájelo nádržku nad mlýnem. Ta jednak sloužila 
jako zdroj vody pro hašení případného požáru 
mlýna a jednak k chovu ryb. Vypouštěla se be-
lem (požerákem), který odváděl vodu do lednice 
pod první kolo. 

Takto	fungoval	náhon	až	do	r.	1969,	kdy	bylo	vy-
hloubeno současné koryto. Jelikož je o cca 1 m 
níže, než bylo koryto mlýnského náhonu, je sta-
ré koryto bez vody. Po skončení provozu mlýna 
začátkem 50. let 20. století v zimě místní omla-
dina využívala starý náhon k přípravě kluziště. 

Pokud byla v zimě naděje na silný noční mráz, 
přehradili náhon v místě, kde pod Žantovem 
překonával zářezem terénní vlnu. Voda se vylila 
na níže položené pole a ráno bylo k dispozici do-
statečně velké přírodní kluziště. 

pŮvoD nÁZvU obce
Pro původ názvu obce existují dvě verze. Jedna 
praví, že název vznikl podle majitelů - pánů Žan-
tovských ze Žantova a na Nedakřevicích. Druhá 
vychází z polohy obce. Název vznikl ze dvou 
německých slov - Sand - písek a Aue - mokři-
na. Jejich spojením vzniklo slovo Sandaue (San-
dau) - písčitá mokřina. Na této mokřině stojí dnes 
mladší část Žantova. 

Vzhledem k vývoji podnebí ve středověku - 
v době vzniku obce mohla být následkem vyššího 
množství srážek zamokřená i horní říční terasa, 
která je také písčitá. Takže z původního Sandaue 
vzniklo německé Schandow a český Žantov.

A peRliČkA nAkonec
Označení Žantov - V Žantově má i jedna polní trať 
v Bukovně. Jedná se o sprašovou plošinu západ-
ně od Bukovna. Tato končí zalesněným údolím, 
na jehož dně je mokřinatá písčina. 

Takže obdobná situace jako v Kněžmostě, kde 
písčitá zamokřená niva Kněžmostky dala jméno 
osadě, vzniklé nad ní na říční terase.

literatura: 
Dr. Josef Vítězslav Šimák - Dějinné paměti okresu 
Mnichovohradišťského, Mnichovo Hradiště 1917.
Kronika obce Solecké, 1928 PhDr. Jindřich Noll, 
Doc. PhDr. Milan Harvalík, PhD, Ústav pro jazyk 
český, oddělení onomastiky - konzultanti - po-
místní jména.

Ing. Theodor Honický
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě   

Roku	1556	vládl	opět	na	obou	statcích	pan	Eliáš	Žantovský	
ze Žantova. Tolik citace z kroniky obce Solecké. Je zde ale 
několik nejasností. Rod Žantovských ze Žantova se jednou 
píše jako rod Žantovských ze Žantova a na Nedakřevicích 
a u prodeje zboží Žantovského figuruje již bez přídomku 
na Nedakřevicích. Pokud nejde o tiskovou chybu v Palacké-
ho Archivu nebo o chybu při opisování této zprávy do kroniky, 
může se jednat o dva různé rody, kterém se liší přídomkem 
na Nedakřevicích. 

Dalším problémem je datace prodeje Žantovského zboží. 
Datace	„dávno	před	rokem	1534“	je	pro	16.	století	nanejvýš	
podivná. Svědčí o tom, že Palacký neměl k dispozici originál 
prodejní smlouvy a pracoval s pozdější listinou, jejíž pisatel 
neznal dobu prodeje, a proto použil toto nepřesné datování. 
Podle stylizace zápis vypadá jako součást rodové kroniky. 

Dalším problémem je sídlo Žantovských ze Žantova a predi-
kát (přídomek) ze Žantova. Je velice nepravděpodobné, že 
by predikát získal na základě vlastnictví tří (případně šesti 
selských gruntů) a navíc v jednom z nich bydlel. A tím se do-
stáváme k otázce panského sídla. 

Nejbližší opevněná poloha, která mohla být panským síd-
lem (pokud nešlo jen o strážnici na zemské stezce) je Kněž-
mostský Hrádek. Leží na levém břehu Kněžmostky jako 
Žantov a navíc v jeho přímém sousedství. Podle součas-
ného stavu archeologických nálezů zdejší sídlo zaniklo již 
na přelomu 13. a 14. století. Mladší důkazy osídlení z konce 
15.	a	začátku	16.	století	odsud	zatím	chybějí.	Tak	zbývá	jen	
Zadní Hrádek - hřbet, který pokračuje od kněžmostského 
Hrádku směrem k Solečku. Pozůstatky mladší tvrze zde za-
tím nemohu ani potvrdit, ani vyloučit, natolik tento zalesně-
ný hřbet neznám.

loUČnÝ MlÝn
Mlynář Vít na Žantově je připomínán již r. 1502, ale o mlýně 
je první zmínka až z r. 1551, kdy je uveden na jedné z mnoha 
smluv mezi Vančury ze Řehnic na Solci. Starší zmínka z r. 
1523 se může týkat mlýna v Kněžmostě, omyl mohl vzniknout 
tmím, že písař uvedené listiny nebyl obeznámen s místní situ-
ací a následkem toho mohlo později dojít k záměně s mlýnem 
Loučným. 

Podrobnější	zpráva	z	r.	1561	mluví	už	o	mlýnu	se	třemi	koly,	
jehož cena je odhadnuta na 300 kop grošů. Pro stavbu mlýna 
bylo potřeba změnit koryto Kněžmostky. Nové koryto začína-
lo u současného mostu, bylo vykopáno po okraji dolní říční 
terasy nad současnou nivou. 

Nové koryto uzavírá západní část intravilánu dolní části Žan-
tova. V místě, kde se lomí podél cesty ze Žantova ke mlýnu, 
překonává zářezem nízkou terénní vlnu a podél cesty pokra-
čuje ke mlýnu. Mlýn stojí na hraně téže říční terasy. Rozdíl 
hladin nového náhonu a původního koryta zde byl dost velký, 
aby bylo možno použít kola na horní vodu (přívodní koryto 
- vantroky je výš, než jsou korečky mlýnského kola). Koryto 
náhonu se před mlýnem dělilo do tří větví. 

Pravé (pravobřežní) odvádělo v místě zvaném U spláv-
ku vodu do původního koryta. Střední rameno vedlo vodu 
ke stavidlům a odtud na jednotlivá kola. A levé rameno na-
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vaj v zastávce, kam vůbec nevedly koleje. A nedávno byl 
kmotrem mojí knihy v Mnichově Hradišti. Přivezl ho tam ředi-
tel pražské zoo. Jsem šťasten, že vyhověl. 

Byl jsem samoukem postupujícím způsobem pokus-omyl. 
Možná proto zkraje výsledky vázly. Musel jsem se v tématu 
do konce století rozkoukávat. Dnes, kdy jsem zván k pres-
tižním projektům v zahraničí, je mi tam báječně i skromně. 
Hodí se totiž každému, projde-li prve kus cesty po kamení. 
Lepší pak nejen že pozná, ale váží si toho.

Hodilo by se nyní alespoň pár vět o odborných studiích, 
uplatněných v Česku i za hranicemi. O třech objevech pro 
vědu, kdy za ten druhý mi pozváním na magistrát poděkoval 
primátor Raduan Nwelati, za přínos k dobrému jménu regio-
nu. Hezky se na podobném kafi sedí!
Slavíkům jsem věnoval tisíce hodin v terénu, chvíle na kon-
ferencích, je sotva pár týdnů, co jsem dopřednášel o potře-
bě specializovat se na kurzu ornitologů v Orlickém Záhoří 
ke skvělým posluchačům. 

V archivu mám fotky, které nevlastní ze znalců nikdo. Zálo-
hované. A jakmile končí čtyřměsíční český slavičí rok, use-
dám k podobným materiálům i kývu na besedy. Jako byla ta 
v Českém Dubu, odkud se mi ani nechtělo. A to v Podještědí 
slavíky ani nemají! Tak si je dopřáli v knížce.

Setkání s veřejností, všemožných vystoupení před kame-
rou i za mikrofonem by bylo přes stovku. Za tu dobu stači-
la zaniknout některá rádia, veřejnoprávní televize upadla, 
lidé kolem zestárli. Jen boleslavská univerzita třetího věku 
se drží dál, kam se váže rovněž řada vzpomínek. A veselé 
příběhy z natáčení? Tak ty si nechávám na besedy, proto-
že baví. Třeba o tom, co zavolala v reakci na živé vysílání 
posluchačka do bývalého rádia Jizera. Až jsme ve studiu 
málem popadali. 

A vidíte, redaktor Jaromír Maceška navzdory nevysokému 
věku už není pár týdnů mezi námi. Život je nám každému 
naprosto vším.

Pavel Kverek
Kněžmost

35 let s kRÁleM 
ptAČícH ZpěvÁkŮ
Nadpis je výpovědí o délce mého ornitologické-
ho výzkumu ale i pozvánkou na výstavu. Začnu 
od konce. Od 6. října do 24. listopadu bude 
k vidění výstava o jedné z nejdelších specializací 
na ptačí druh v republice. Zahájena bude verni-
sáží	6.	10.	od	18	hodin	a	vydat	se	za	ní	je	třeba	
do Sobotky do Galerie Na schodech. Promluví 
vzácní hosté a součástí slavnostního zahájení je 
beseda s autorem. Všechny, koho slavíci zajímají, 
srdečně zvu.

V jednom z rozhovorů jsem výzkum přirovnal 
k cestě plné tajemných zákoutí, kam člověk na-
hlíží v zvědavosti a končí v úžasu. Myslím, že 
to vystihuje oba rozměry mého bádání, odborný 
i ten popularizující. Nejsem totiž vědcem vystudo-
vaným a tak si mohu více dovolit téma k veřejnos-
ti zlehčovat i opěvovat, přidávat lásku ke krajině 
a přírodě v ní. To mi sice u některých „ultraodbor-
níků“ vynáší občasné pousmání ovšem výsledky, 
z kterých čerpají jiní široko po Evropě, je navra-
cejí do klidu. 

Chci si to dovolovat, krajině i přírodě vděčím 
v jistém směru za všechno. Neměl jsem učitele, 
nemám stovky hodin odseděných v posluchár-
nách nad radami zkušených, musel jsem vstávat 
do práce v hlubokém socialismu. A teprve potom 
s pobranou výplatou si z Anglie přes známého 
nechat poslat první pořádné sítě na chytání. 
A u zkoušky předtím se klepat jako ratlík, knihy 
se sehnat totiž nedaly, o internetu nikdo nic ne-
věděl a hlava si jista příliš nebyla. 

Doktor Jiří Formánek je dnes velmi starým mu-
žem, tehdy mi do průkazu vložil kulaté razítko a já 
pak v euforii čekal v Hornoměcholupské na tram-

Z křtu knížky o slavících v Mnichově Hradišti (zleva: Ředitel pražské zoo Miroslav 
Bobek, bývalý vedoucí Kroužkovací stanice v Praze Jiří Formánek, autor knihy 
Pavel Kverek). Fialová

Z Vítání ptačího zpěvu u Nového rybníka, kdy labuti odstraňujeme 
z nohy rybářský vlasec s háčkem.
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jubilea oslaví:
říjen 
Koloušková Miluše  Drhleny 94
Dragon Jiří   Kněžmost 80
Jáchym Josef  Kněžmost 80
Rýdlová Marie  Kněžmost  75
Brzobohatý Jaromír  Suhrovice 70
Ebert Antonín  Kněžmost 70
Fidler	Josef			 Koprník	 65
Bejrová	Hana		 Koprník	 65

listopad  
Cidlinská Jiřina  Chlumín 98
Šlesaříková Jana  Kněžmost 75
Nohynková Vlasta  Úhelnice 70
Král Otakar   Drhleny 70
Purm Zdeněk  Kněžmost 70
Horáková Ludmila  Soleček 70
Konečný	Pavel		 Kněžmost	 65
 
prosinec  
Nejedlý Václav   Kněžmost  95
Svobodová Věra  Kněžmost 85
Štěpánková Marie  Býčina 85
Česáková Miloslava  Kněžmost 75
Jancák Václav  Drhleny 70
Petrtýl Miloslav  Suhrovice 70
Kynzl Ladislav  Malobratřice 70
Vendl	Jaroslav		 Kněžmost	 65

narodili se:
Pitr Ondřej  11.07.2017 Solec
Korelová Zuzana 27.05.2017 Kněžmost

Žádáme občany, aby narození dítěte do 15 dnů nahlásili 
na obecním úřadě (rodný list s sebou). Pokud si nepřejete 
být uvedeni v jubileích ve společenské kronice, oznamte 
tuto skutečnost redakční komisi. 

Zemřeli:
Hrdý	Václav			 21.06.2017	 Kněžmost
Jarošová	Jaroslava	 25.06.2017	 Kněžmost
Pokorný Jiří   21.07.2017 Kněžmost
Svoboda František  02.08.2017 Drhleny
Červinka Vladimír  07.08.2017  Kněžmost
Hrušková Radomíra  17.08.2017  Kněžmost
Rejman Josef 23.08.2017 Drhleny
Kratochvílová Naděžda  29.08.2017  Kněžmost

poděkování
děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Vla-
dimírem Červinkou. Děkujeme též za květinové dary 
a projevenou soustrast.

Věra Červinková s rodinou
Kněžmost

všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a do dalších let přejeme pohodu 

spokojenost a hlavně pevné zdraví.


