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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané,
letošní rok se chýlí ke svému závěru a přichází čas Vánoc. 
Čas, kdy se můžeme na chvíli zastavit, ohlédnout se za pro-
žitými měsíci, setkat se s přáteli a zavzpomínat. Ano, advent 
je obdobím rozjímaní a časem dobrých skutků. Přání a různá 
předsevzetí vstupují více než kdy jindy do našich životů.
Nechci zde nyní bilancovat uplynulý rok, protože jsem pře-
svědčen, že většina z vás pozorně sleduje život v obci a má 
vlastní názor na dění kolem sebe. Přejme si, ať naše názory 
jsou moudré, naplněné porozuměním a tolerancí.
Myslím si, že právě končící rok můžeme hodnotit jako období, 
které nás posunulo tím správným směrem zase o kousek dál. 
Z úspěchů čerpejme elixír života, z chyb a neúspěchů si ber-
me ponaučení. 

Na závěr mi dovolte popřát vám do nového roku 
pevné zdraví, spokojenosti a splnění všech přání. 

Optimizmus, dobrá nálada a životní elán 
ať nás provází na každém kroku. 

Ing. Karel Hlávka, 
místostarosta obce

bilAncování 
v poločAse
Nejprve mi dovolte popřát vám všem krásné svátky a přede-
vším hodně zdraví a optimismu do příštího roku.
Protože jsme na konci roku a také v „poločase“ od voleb, dovo-
lím si krátce bilancovat nejen uplynulé období.
Domnívám se, že se za zmíněné dva roky podařilo udělat hod-
ně práce, která mnohé potěšila. Někomu mohla připadat ne 
tak významná, ale tak to prostě je. Ne vždy se dají dělat věci, 
které bychom chtěli nebo které by požadovala nějaká skupina 
obyvatel obce. Přesto se skutečně podařilo realizovat dost na-
šich plánů a hlavně takových, které mají význam i do budouc-
na. Jmenovitě zateplení mateřské školky, rekonstrukce části 
budovy na náměstí pro potřeby základní školy (vznik dvou 
učeben s možným dalším využitím), dokončení projektu na pří-

stavbu školy, odvodnění na Koprníku, obec se 
také spolu s fondem firmy Horsch podílí na spolu-
financování opravy kostela, která bude pokračovat 
i v dalších letech a v neposlední řadě bych zmínil 
přivaděč vody pro skupinový vodovod Kněžmost, 
který obec spolufinancovala. Samozřejmě máme 
před sebou ještě mnoho práce s výstavbou a re-
konstrukcí komunikací a řešením odkanalizování 
některých místních částí.
Chtěl bych se zmínit o dvou akcích, které se re-
alizují. První, kterou jsme pouze spolufinancovali 
– tedy přivaděč vody do Kněžmosta, má mnohem 
rozsáhlejší pozadí a dopad, než možná většina 
obyvatel tuší. Obec totiž již v minulosti rozhodla, 
že vodovody vloží do akciové společnosti VaK 
Mladá Boleslav a v letošním roce k tomu defini-
tivně došlo. Domnívám se, že byste měli vědět, že 
hodnota skupinového vodovodu, který se budoval 
od počátku 90tých let, byla odhadnuta na téměř 
80 miliónů korun. Není vůbec od věci si uvědomit, 
co a v jaké hodnotě se tady podařilo vybudovat. 
Obec se tedy majetku „vzdala“ za podíl v akcio-
vé společnosti. Přesto, že jde o tak vysokou sumu 
a velký majetek, se domnívám, že minulí i součas-
ní zastupitelé udělali správný krok. Takto hodnotný 
majetek totiž zaslouží údržbu a investice a společ-
nost VaK Mladá Boleslav toto všechno bude dě-
lat za nás. Samozřejmě, že to občanům přináší 
standardní (tj. vyšší) cenu vody. Tu jsme u nás ale 
měli již v minulosti a investice jsme museli řešit ze 
svého rozpočtu a ze získaných dotací. Je vidět, že 
společnost VaK MB dělá skutečně dobrou práci; 
připomenu výstavbu nové ČOV v Kněžmostě, té-
měř dokončený podzemní vodojem na Solečku 
a připravují se i další akce.
Druhou věcí, kterou chci zmínit, je škola. Akce, 
jejíž priorita je pro obec číslo jedna, je přístavba 
nového pavilonu základní školy. Zatím se podaři-
lo připravit snad vše pro podání žádosti o dotaci. 
Studie, projekt, nové elektro připojení. Vše jsme 
začali řešit již v roce 2012 a v letošním roce jsme 
dospěli do fáze před podáním žádosti. Nebudeme 
si nic nalhávat, byl by to ohromný úspěch, kdyby 
se podařilo získat finance napoprvé. V tom přípa-
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dě bychom mohli školu začít stavět v červnu 2017. 
Uděláme samozřejmě vše, co je v našich silách. 
Rád bych ještě zmínil, aby byla informace úplná, 
že obec si bude muset na tuto akci půjčit až 30 mil. 
Kč, které budou sloužit jako spoluúčast. Nechci 
samozřejmě nikoho děsit, jednalo by se o dlouho-
dobý úvěr postavený tak, aby nebrzdil další rozvoj 
Kněžmosta. Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu 
obyvatel a zejména mladých rodin s malými dětmi, 
je tato investice nezbytná a opodstatněná.
Věřím, že se i do dalších let podaří udržet podobné 
tempo akcí a aktivit, které budeme schopni reali-
zovat a zlepšovat tak život v naší rozsáhlé obci. 
Rád bych nakonec zmínil a poděkoval všem, díky 
jejichž aktivitě a entuziasmu se naše obec po-
sunula o mnoho kroků dál i z hlediska kulturního 
a sportovního vyžití. Bez nich by i sebevětší inves-
tice postrádaly smysl, protože tito jednotlivci a sku-
piny jsou kořením naší obce. 
Takže velice děkuji a ještě jednou přeji hodně 

pohody a klidu do dalšího roku.
Ing. Adam Pospíšil, 

starosta obce

vánoční tRh
I letos se první adventní neděle nesla ve zname-
ní České mše vánoční J. J. Ryby, vánočního trhu 
a rozsvícení vánočního stromu.
Nedělní koncert v kostele přilákal stálé poslucha-
če i řadu nových návštěvníků a zahájil období čtyř 
adventních týdnů. Navodil sváteční atmosféru, kte-
rá vládla v podvečer i na kněžmostském náměstí, 
kde se konal tradiční vánoční trh.
Své zboží zde nabízeli prodejci keramiky, perní-
ků, sladkostí, svařeného vína, drobných předmětů 
s vánoční tématikou a dalších výrobků. K dobré 
náladě vyhrávala hudba, místní skauti již tradičně 
nabízeli vánočku a horký džus. Po projevu pana 
starosty se rozsvítil ozdobený vánoční strom. Pod 
ním pak zahrála několik vánočních melodií skupi-
na trubačů z Turnova. 
Obec Kněžmost, která trh pořádala, děkuje všem, 
kteří přispěli ke zdárnému průběhu prvního ad-
ventního svátku. 

Obzvlášť děkujeme všem spolkům, které se během roku sta-
raly o rozvoj kulturního a společenského života v obci, přede-
vším Spolku za záchranu kostela a pěveckému sboru Can-
tores Pontem Princeptis, Divadelnímu spolku Človíček všem, 
Spolku rodáků a místním skautům.
Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky, zdraví a spokoje-
nost v novém roce.

za kulturní komisi Rady obce Kněžmost, 
Milena Škaloudová

seZónA nA koupAlišti 
v kněžMostě
Letos jsme zahájili koupací sezónu 7. června 2016. V letoš-
ním roce nebyly podmínky pro koupání ani zdaleka tak ideální 
jako loni. V sedmnáctileté historii koupaliště jsme zaznamena-
li sezónu s nejnižší návštěvností. V pátek 16. 9. byl poslední 
koupací den a 20. 9. jsme vypnuli čerpadla a udělali tak de-
finitivní tečku za letní sezónou. Od června do 20. srpna bylo 
počasí velmi nestálé a proměnlivé. To mělo velký vliv na tržby 
ze vstupného. Počasí na konci srpna a v první půlce září bylo 
fantastické, ale nemohlo zachránit propady v tržbách. Celkově 
byly tržby z koupaliště nižší oproti loňsku o 35,2 %. Návštěv-
nost koupaliště závisí na počasí. Největší návštěva byla v ne-
děli 28. 8. 2016. Tento den se také prodalo nejvíce lístků – 
212 (absolutní rekord v historii našeho koupaliště je 384). Je 
nemožné spočítat přesně rekordní návštěvu, protože držitelů 
permanentek bylo v letošní sezóně 230 (nejvíce prodaných 
permanentek v historii koupaliště) a dětí, které nemusí platit, 
bývá na koupališti opravdu hodně. Odhadem se letošní re-
kordní návštěva dne 28. 8. pohybovala okolo 300 návštěvníků. 
V letošním roce jsme investovali do areálu nemalé finanční 
prostředky. Opravili jsme a vybudovali nový plot. Spravili jsme 
pochozí dlažbu přímo u bazénu. V nejbližší době bude potře-
ba investovat peníze do výměny filtračního písku. Je potěšitel-
né, že fungování našeho koupaliště je pro obec prioritou a že 
občanům Kněžmosta a okolí můžeme nabídnout kvalitní letní 
koupání. Pro zajímavost uvádím pár údajů z letošní sezóny: 

 4. 6.  - napuštění velkého bazénu a brouzdaliště
 7. 6.  - 1. koupací den, zahájení koupací sezóny 2016
 24. 6.  - maximální změřená teplota vody v sezóně VB - 27,0 °C 
 11. 7.  - nejteplejší den na koupališti, vzduch 33,2 °C
 28. 8.  - největší návštěva na koupališti v sezóně 2016
 20. 9.  - minimální změřená teplota vody v sezóně VB - 19 °C 
 16. 9.  - poslední koupací den sezóny 2016
 20. 9.  - ukončení sezóny 2016

Pro další léta si můžeme přát dostatek slunečných a teplých 
dnů, a tím i mnoho spokojených návštěvníků našeho rekreač-
ního zařízení.

Jiří Lehečka, 
správce bazénu

RADnice
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Ať je to tedy tak, že člověk toto pouze neví, nebo 
chce využít nějakou obezličku ohledně přijímání dětí, 
případně je to onen „chalupář“ žijící v Kněžmostě se 
svým pronajatým bytem jinde, tak kdyby takovýchto 
lidí bylo pouze 30, tak si asi každý dokáže spočítat, 
že za 10 let to jsou 3 mil. Kč. Byl bych velice rád, 
abyste vy, kteří o takových případech víte, zkusili 
na tyto lidi apelovat, abychom dosáhli toho, že počet 
obyvatel bude opravdu takový, jaký ve skutečnosti 
v Kněžmostě žije a obec tak dosáhla na vyšší daňo-
vé příjmy. Myslím, že by se následně mohlo realizo-
vat mnoho projektů, na které nezbývají peníze.

Ing. Adam Pospíšil
   starosta

pRovoZní DobA 
sběRného MístA MeZi 
vánočníMi svátky
SOBOTA 24. 12. 2016 ZAVŘENO
PONDĚLÍ  26. 12. 2016 ZAVŘENO
STŘEDA  28. 12. 2016 OTEVŘENO  
  15.00 - 18.00 hodin
ČTVRTEK  29. 12. 2016  OTEVŘENO 
  09.00 – 12.00 hodin
SOBOTA  31. 12. 2016  ZAVŘENO

obecní ÚřAD kněžMost 
infoRMuje občAny, 
že v obDobí vánoc buDe 
oMeZen pRovoZ jeDnotlivých 
AgenD tAkto:
podatelna bude otevřena v každý pracovní den bez omezení 
(polední přestávka 11,30 - 12,00 hod.).
stavební úřad otevřen do 21. 12. a dále bude otevřen dne 28. 
12., vždy v běžných úředních hodinách.
evidence obyvatel, czech point - 22., 23. a 30. 12. - uzavřena.
správa majetku, stavební technik - od 23. 12. 2016 - uza-
vřena.
Místostarosta - přítomen.

Od 2. 1. 2017 bude obecní úřad otevřen bez omezení v běž-
ných úředních hodinách.

Klidné prožití Vánoc a pevné zdraví v novém roce 
přeje všem občanům za Obecní úřad Kněžmost

Ing. Radka Maděrová, 
tajemnice

DAně Aneb je to 
nA vás
Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale daňové příjmy se odvo-
zují od několika parametrů. Rozpočtové určení daní se dost 
často měnilo a mění, ale ve své podstatě jsou hlavní tyto pa-
rametry: počet obyvatel, velikost katastrálního území, škola 
a počet dětí ve škole. Pak jsou samozřejmě příjmy, které se 
takto nepočítají, největším je asi daň z nemovitosti, která putu-
je do rozpočtu prakticky celá.
Já bych se ale rád pozastavil nad jedním zlozvykem, který ne-
trápí pouze naši obec a tím je množství obyvatel, kteří v obci re-
álně žijí, „pobírají“ služby, které obec poskytuje, ale daňové pří-
jmy hradí někde jinde. Bohužel ne vždy je to pouze jejich „vina“, 
ale i tak to pro obec znamená nemalou ztrátu. Pro vaši hrubou 
představu je to asi tak, že každý obyvatel trvale žijící v naší obci, 
pro nás znamená zhruba 10.000 Kč za rok. Jestliže si vezmeme 
hypotetickou čtyřčlennou domácnost a polovina je přihlášena 
někde jinde - to může být z důvodu vlastnictví nemovitosti v jiné 
obci nebo městě nebo z důvodů snahy dostat své dítě do jiné 
školky nebo školy atp. Pak tato domácnost stojí obec pouze 
za tyto dva občany 20 tisíc korun ročně a za 10 let to je 200 tisíc 
ztráty pro obec. Největším paradoxem potom je, že mnoho tako-
výchto rodin funguje jako „Kněžmosťáci“ a mají na obec mnoho 
požadavků, podnětů a kritiky, ale ve skutečnosti jsou to pro nás 
obyvatelé poloviční, protože se sice tváří jako místní, ale přihlá-
šení jsou dlouhodobě někde jinde. Tady se dostávám k druhé-
mu problému a tím jsou chalupáři a chaťáci. Z těchto obyvatel 
obec nemá de facto vůbec nic, což bylo, je a bude. Daň z ne-
movitosti je tak nízká, že to opravdu nestojí za řeč a navíc je zde 
další věc, že mnoho chatařů a chalupářů tady ve skutečnosti 
normálně žije, ale daně platí úplně někde jinde. 

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2016

MiMořáDné vyDání 
ZpRAvoDAje
V návaznosti na oslavy 700. výročí od první písem-
né zmínky založení obce, bylo vydáno mimořádné 
vydání Zpravodaje obce Kněžmost. Průběh oslav 
v tomto vydání i s fotkami a komentářem můžete 
zakoupit za 40,- Kč na podatelně obecního úřadu, 
v knihovně, v Průmyslovém zboží u Kobrlů nebo 
při příležitosti adventních akcí v kostele.
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Hygiene Museum, kde navštívili výstavu „Člověk jako dob-
rodružství“, vyřádili se v dětském muzeu „Našich pět smys-
lů“ a prohlédli si zajímavou výstavu „Jazyky - Sprache“. Poté 
následovala procházka v historickém centru, kde si mohli 
prohlédnout Zwinger, kde se nalézá světoznámá obrazárna, 
nově zrekonstruovaný Frauenkirche a další významné pa-
mátky u Labe (Semperoper, Hofkirche). Na závěr výletu došlo 
i na nákupy a pak už všechny čekala jen cesta domů.
Všem moc děkuji za pohodový výlet. 

Mgr. Květa Havlíková

okResní kolo 
ZáklADních škol 
ve floRbAlu 
v benátkách nAD 
jiZeRou
Ve středu 16. 11. 2016 se naši chlapci z 8. a 9. třídy zúčastnili 
okresního kola základních škol ve florbalu. Na tomto turnaji se 
ve středu ráno prezentovalo 12 základních škol z celého okre-
su. V nové městské sportovní hale měli florbalisté výborné 
podmínky. Hřiště 40 × 20 m, mantinely, časomíra s ukazatelem 
stavu a rozhodčí. Našim borcům byla nalosována tato druž-
stva: II. ZŠ z Mladé Boleslavi, ZŠ Kosmonosy a 1. ZŠ z Be-
nátek nad Jizerou. V prvním zápase s 2. ZŠ MB jsme prohráli 
0:3. Ve druhém zápase jsme těsně prohráli se ZŠ z Kosmonos 
1:2 a v posledním zápase jsme remizovali s Benátkami 0:0. 
Ve skupině jsme skončili na 3. nepostupovém místě před 1. ZŠ 
z Benátek nad Jizerou. Naši borci nehráli špatně, ale velkým 

Akce ZáklADní 
školy 

exkuRZe třetích 
tříD nA Zvířetice
V úterý 11. října 2016 jsme se vypravili na ztracený 
zámek hraběnky Eleonory, tedy na zříceninu zám-
ku (původně hradu) Zvířetice.

Nejprve jsme zašli do infocentra v Podhradí, 
ve kterém jsme si prohlédli expozici o historii mís-
ta a zhlédli  film z Projektu Zvířetice 3D o podobě 
zámku před posledním požárem. V nádherné gra-
fické procházce jsme se vrátili do časů jeho nej-
větší slávy. 
Poté jsme vystoupali přímo ke zřícenině. Pro-
cházeli jsme torzy zámku se studnou uprostřed 
a představovali, jak vše vypadalo v dobách dávno 
minulých. Se zájmem jsme vystoupali na zříceninu 
věže, ze které byl nádherný výhled do krajiny. 
Na závěr jsme navštívili dílnu Hrnčířský dvůr, kde 
vyrábí keramiku tradičními postupy. Nakoupili jsme 
drobné dárky i malé občerstvení.

žáci 3. A  a  3. B
Mgr. Aneta Šoltysová a Mgr. Květa Bartoňová

poDZiMní výlet 
Do DRážďAn
V sobotu 19. listopadu se skupina žáků 7. - 9. tří-
dy vydala vlakem na podzimní výlet do Německa, 
aby si ověřili své znalosti němčiny (ale i angličtiny) 
v praxi. Navštívili Drážďany, hlavní město Spolko-
vé země Sasko. Nejdříve si prohlédli Deutsches 
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problémem bylo neproměňování gólových šancí. Děkujeme 
za reprezentaci školy našim žákům. Naši školu reprezentovali: 
Josef Josif, Vojtěch Kašík, Tomáš Volf, Martin Beneš, Ondřej 
Maršálek, Martin Kocman, Bořivoj Kušl, Daniel Pros a Jakub 
Petřík.

Mgr. Jiří Lehečka

stRAšiDelný Den 
v kRtečkově tříDě
Jednoho listopadového dne jsme oprášili své strašidelné kos-
týmy a naše třída se proměnila v útočiště všech duchů a stra-
šidel. Vstup povolen měli jen ti nejodvážnější z nás. I Krteček 
se bál, proto se raději schoval. My se strachu nebojíme a tak 
jsme si společně mohli užít další pěkný den. 

Mgr. Michaela Volfová

bobřík 
infoRMAtiky
V týdnu od 7. do 11. listopadu 2016 se 49 
žáků ze 4. - 9. třídy zúčastnilo školního 
kola celostátní online soutěže Bobřík in-

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2016

formatiky. Žáci soutěžili ve třech kategoriích a ře-
šili úlohy týkající se algoritmizace a programování, 
porozumění informacím, řešení problémů a digi-
tální gramotnosti. Osm žáků se stalo úspěšnými 
řešiteli a moc jim gratulujeme. Žáci si soutěž užili 
a určitě se zúčastníme i v příštím školním roce.

Mgr. Květa Havlíková

slAvnost 
slAbikáře
28. 11. obdržely děti z 1. A krásné slabikáře a slov-
ní hodnocení za 1. čtvrtletí. Před tím však musely 
předvést své čtenářské dovednosti a vysvobodit 
princeznu. Vše pak náležitě oslavily. 

Děkuji maminkám, které přichystaly pro děti výteč-
né občerstvení. Prvňáčkům přeji hodně radosti ze 
čtení.

Mgr. Vendula Svobodová

RecyklujeMe
Naše škola je zapojena do několika ekologických 
aktivit. Cílem těchto projektů je vychovat žáky 
k ohleduplnému chování k přírodě a všem jejím 
složkám. Projekt Recyklohraní má celorepubliko-
vé pokrytí a v něm zapojeno bezmála 4 tisíce škol. 
Tentokrát byl prémiový sběr zaměřen na vybité ba-
terie. Jednalo se o různé druhy, nikoliv však auto-
baterie. Celá akce probíhala od začátku školního 



školA

9

vánoční jARMARk

Ve čtvrtek 1. prosince se naše chodby proměnily v jedno velké 
tržiště. Na stáncích jednotlivých tříd bylo možné prohlédnout 
si výrobky našich žáků i jejich obětavých rodičů. Příjemnou 
předvánoční atmosféru doplňovaly vánoční koledy, zakoupit 
jste si mohli kromě výrobků s vánoční tématikou tradiční buch-
ty, bramboráky, palačinky, párky v rohlíku. Je velmi příjemné, 
že je náš jarmark stále hojněji navštěvován.

Mgr. Michaela Řeháková Černá

návštěvA knihovny
1.B se 9. 11. 2016 vydala na návštěvu do knihovny. Děti byly 
nadšené z prostor, které ještě třeba nikdy neviděly a atmosfé-
ry, kterou mnohé z nich pocítily poprvé. Děkujeme paním kni-
hovnicím za vřelé uvítání a milý program na podporu dětského 
čtení. Určitě se do knihovny brzy znovu vydáme.

Mgr. Kristýna Kofránková

roku do konce října. Když si 5. listopadu sběrové 
vozidlo přijelo pro naši sbírku, navážili jsme celkem 
105 kg baterií. Mimo baterie se podařilo sebrat i je-
den kontejner drobného elektra. Za baterie i elek-
tro škola získá body, za které si může vybrat různé 
dárky od výtvarného materiálu, přes bezpečnostní 
prvky a sportovní vybavení. Projekt s prémiovým 
bodováním byl již ukončen, ale ve sběru baterií bu-
deme dále pokračovat. 

Mgr. Alena Brixí

střípky 
Z tuRistického 
kRoužku

V letošním školním roce jsme již stihli podniknout 
tři výlety do přírody. V říjnu to byl výlet z Bezdě-
zu do Doks, v listopadu z Malé Skály přes skal-
ní bludiště u Besedic do Turnova a třetí výlet se 
uskuteční v prosinci, kdy se chystáme za sněhem 
na Ještěd. 

Za dobu působení turistického kroužku se z na-
šich členů stali zdatní turisté, zvládající i delší túry 
za náročných klimatických podmínek. 

Mgr. Gabriela Hronová
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oZnAMujeMe 
čtenářŮM
23. 12. otevřeno 8 – 13 hodin   
27. 12. – 30. 12. ZAvřeno
Ocitáme se v závěru roku 2016, můžeme se po-
ohlédnout za posledními akcemi.
► 10. 10. jsme si zaskočili na Kafe a cigárko do ZŠ 

na scénické čtení Barbory Jánové a Gustava 
Haška.

► 17. 10. nás navštívili Jiří Mára s manželkou Ale-
nou, podělili se s námi o zážitky Tajuplné Afriky.

► Navštívily nás dětičky ze základní školy. Spo-
lečně jsme prošli příběhem „Kabinet přírodo-
pisu“.

► Strašidelné odpoledne v knihovně se vydařilo, 
za pomoci příběhu z Myšidírova jsme navštívili 
tajuplný hrad. Bylo nás tu opravdu plno.
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poDěkování
Vážení rodiče, kolegové, milí žáci a žákyně a všichni 
příznivci a partneři naší školy,

další kalendářní rok končí a pro nás byl opět ve zna-
mení řady úspěchů a zdařilých akcí. Jako každý rok 
bych ráda zmínila akce pořádané nebo spolupořáda-
né SRPŠ jako je ples, nebo sběry papíru. Díky těm-
to akcím jsme mohli obnovit vybavení školní družiny 
a školního klubu. V nových třídách na náměstí máme 
interaktivní tabule a projektory. Velký dík patří všem 
rodičům, ale především členkám výboru, které se 
na všech akcích aktivně podílejí.

Za všechny akce bych ráda zmínila především spor-
tovní soutěže, jako jsou turnaje ve florbale, fotbale 
a přespolní běh. Vítězové školní konverzační soutěže 
v anglickém jazyce se zúčastnili okresního kola v Mla-
dé Boleslavi a žáci naší školy se zapojují do řady ma-
tematických soutěží. Velmi oblíbené je spaní ve škole. 
Velký úspěch má vždy vánoční jarmark, velmi hezké 
je i pasování prvňáčků na čtenáře. To je jen krátký vý-
čet, podrobněji se s našimi akcemi můžete seznámit 
na webových stránkách školy.

Moje poděkování patří našemu zřizovateli za pomoc 
a podporu nejen finanční, ale hlavně za výbornou ko-
munikaci. Jsem velmi ráda, že se podařilo zrealizovat 
vybudování dvou nových tříd na náměstí a mohli jsme 
otevřít dvě první třídy. Velké poděkování patří pracovní 
četě obce Kněžmost, vedené panem Liborem Novým, 
za pomoc při údržbě budovy základní i mateřské ško-
ly a jejího okolí, za rychlé řešení našich technických 
problémů. Poděkovat bych chtěla i pracovnicím obecní 
knihovny, vedenou paní Ivou Cenefelsovou, za výbor-
nou spolupráci se školou. Veliký dík patří panu Jiřímu 
Malíkovi, který je vždy tam, kde je nejvíc potřeba. 

A především chci poděkovat svým kolegům, ostatním 
zaměstnancům školy i žákům za jejich celoroční práci.

Přeji vám všem klidné prožití Vánoc 
a v roce 2017 hodně zdraví, 

štěstí, lásky a co nejvíc splněných přání.

Mgr. Michaela Řeháková Černá, 
ředitelka školy



v babiččině kuchyni od tří králů do vánoc: jakouběová, 
vladimíra
Publikace je výsledkem a shrnutím předchozích projektů, 
které autorka realizovala v Muzeu Českého ráje v Turnově 
a na Dlaskově statku v Dolánkách. Koncepce knihy vychází 
z prezentace lidových obyčejů a jejich charakteristiky, doplně-
né o popisy pokrmů, které se při jejich příležitosti připravovaly.

krev a stříbro: ebertová, sabine
V románu Krev a stříbro osudy Freibergu a potomků porod-
ní báby Marty pokračují. Král Adolf Nasavský táhne s ohrom-
ným vojskem proti Freibergu, aby srazil bohaté stříbrné město 
na kolena. Mezi měšťany vzplane prudká hádka: Můžou se 
postavit na odpor svému králi? K Freiberčanům, kteří obležené 
město hrdinně brání, patří i Anna z rodu porodní báby Mar-
ty a kejklířka Sibyla. S hrůzou prožívají krvavé dobytí města, 
k němuž dopomohla zrada!

Aristokratka na koni: boček, evžen
Mladá aristokratka Marie Kostková z Kostky opět řeší nezávi-
děníhodné problémy. „Nejchudší zámek v Čechách“ zůstává 
věrný svému označení, a tak tu hraběcí rodinka ani personál 
rozhodně nemají ustláno na růžích. Místo davů návštěvníků 
se na zámku kupí neproplacené faktury za vodu a hrozí, že 
záhy bude největší atrakcí každodenní koupel obyvatel zámku 
v kašně s dešťovkou.

Amerikou po hřebenech hor: šimánek, leoš
Leoš Šimánek se po své úspěšné autobiografické trilogii pustil 
touto formou do popisování dalších zážitků z cest. Opět se 
na chalupě v Orlických horách setkal s bratrem a švagrovou, 
kde jim společně s manželkou líčil dobrodružství z dvouletého 
putování po koňské stezce Kalifornií, Oregonem a Washingto-
nem od mexické hranice až do Kanady.

život po tobě: Moyesová, jojo
Kdybyste ztratili někoho, koho jste moc milovali, jak moc by to 
změnilo váš pohled na svět? V pokračování světového best-
selleru Jojo Moyesové Než jsem tě poznala, najdeme Louisu 
Clarkovou v přesně takové situaci. Po intenzivním půlročním 
vztahu s ochrnutým Willem Traynorem, který se rozhodl ukon-
čit svůj život asistovanou sebevraždou, zůstává Louisa sama.

knižní pohotovost
hasičské pohádky: pospíšilová, Zuzana
Hasiči se vždycky snaží, aby i ten nejžhavější průšvih měl dob-
rý konec, a tak si svoje pohádky rozhodně zaslouží. Víte, že 
prvním hasičem byl vodník Vodička? Budete se možná divit, 
kdo další ještě přiloží ruku k dílu, když jde o hašení požárů.

Aby se děti divily: Mikulka, Alois
Veselé pohádkové příběhy o zvířátkách a lidech napsané tak, 
aby se děti divily.

pidibabka z brd: kahoun, jiří
V malebném městě Berouně stojí dům, který vypadá jako 
kostka. Je to školka, kam chodí i povídalka Emička. A tahle 
holčička má babičku a dědu v jeskyňkové chaloupce scho-

► Žáci školního klubu a školní družiny jsou pra-
videlnými návštěvníky naší knihovny. Dozvídají 
se o počátcích sportovních aktivit, připravu-
jí své sportovní koláže. Mladší žáci se zapojili 
do Vánočního příběhu.

Děkujeme všem našim čtenářům za přízeň, těšíme 
se na Vás v nastávajícím roce 2017.

knižní příRŮstky
letopisy královské komory – jáchymovští dé-
moni: vondruška, vlastimil
Napínavý detektivní román Jáchymovští démoni - 
Letopisy královské komory od Vlastimila Vondruš-
ky vás provede tajemným osudem mladého rytíře 
Jiřího Adama z Dobronína, který se stane písařem 
Královské komory. Je pověřen úkolem dohlížet 
na Údolí svatého Jáchyma, kde bylo nedávno na-
lezeno stříbro.

ostrov s vůní čerstvého chleba: colgan, jenny
Někdy se stane, že žijete celé roky s přítelem, 
s nímž máte vlastní prosperující podnik, bydlíte 
v luxusním manažerském bytě v Plymouthu, cho-
díte do vybrané společnosti, a zdá se, že jinak to 
ani být nemůže. A pak přijde bankrot, váš vztah to 
zničí a najednou nemáte nic. Chce to velkou odva-
hu začít znova.

než jsem tě poznala: Moyes, jojo
Louisa Clarková je obyčejná dívka žijící mimořád-
ně obyčejným životem. Má ráda svou práci v bis-
tru, svého dlouholetého přítele a svět, který končí 
s hranicemi malého rodného městečka. 

Zimní koruna: chadwick, elizabeth
Druhý díl historické trilogie o Eleonoře Akvitánské. 
Píše se rok 1154 a Alienor je královnou Anglie. Za-
tímco její manžel, král Jindřich II., je často na vá-
lečných taženích, její rolí je plodit a vychovávat 
děti a spravovat zemi. Touží po větší pravomoci, 
ale s tím Jindřich nesouhlasí.

knihovnA
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vané za hustým křovím. Když je Emička s tatínkem navštíví, 
do chaloupky může vejít jen ona. Babička s dědou jsou totiž 
trpaslíci!

hraničářův učeň: flanagan, john
Všech 12 dílů fantasy série příběhů o Willovi a jeho přátelích 
z hradu Remontu s novými obálkami v brožované verzi v dár-
kovém boxu.

našlo se koťátko: Mongredien, sue
Maminka malé Lily přinese domů tři slabá koťátka, která se 
našla opuštěná venku pod keřem. Kočičí miminka potřebují hlí-
dat a pravidelně krmit. Celá rodina, včetně fenky Meg, si malé 
chlupáče ihned zamiluje. Lily se snaží co nejvíce pomáhat 
a o mláďátka pečovat. Podaří se koťátka zachránit, nahradit 
jim maminku a najít nový domov?

harry potter: Rowlingová, j. k.
Všechny díly k dispozici v novém vydání.

strážkyně pokladu: šlosar, jaromír
Kouzelná knížka Strážkyně pokladu, s podtitulem magické 
rozprávky ze Zadních hor, představuje dvanáct pohádkových 
příběhů pro rodiče s dětmi a mladší školní věk.

setkání senioRŮ
Přípravy na toto setkání začaly vlastně již v loňském roce. Ode-
zvy, vás seniorů, na první setkání byly velmi pozitivní a pro-
to jsme se rozhodly tuto akci zopakovat znovu. 16. 11. 2016 
od 16:00 tentokráte ve velké zasedací místnosti společnosti 
Agrovation Kněžmost. Musely jsme zvolit větší prostory, pro-
tože počet přihlášených seniorů vzrostl takřka dvojnásobně.
Vše nachystáno! Občerstvení, obsluha i program. Můžeme za-
čít!!

Promítání spotu s fotografiemi z akcí Senior klubu jsme dopl-
nily, doufáme, že vtipnými komentáři. Kulturní program v po-
době parodií slavných pěveckých dvojic zpříjemnil další chvíle 
setkání.

Nesmíme opomenout předávání pamětních lis-
tů VU3V. Jako vždy a u nás tomu ani jinak není, 
dokončili semestr všichni studenti. Gratulujeme. 
Nesmíme také zapomenout na šest studentek 
Horáková Ludmila, Kličková Helena, Malečko-
vá Miloslava, Mocáková Yvona, Škodová Radka 
a Šturmová Miloslava, které letos ukončily studium 
VU3V a úspěšně odpromovaly. 
Přijměte velkou gratulaci. 

V plánu bylo i vystoupení pana harmonikáře Mi-
roslava Dokoupila, bohužel těsně před setkáním 
onemocněl. Moc nás to mrzelo ale slib, že nám 
to vynahradí, jsme vzaly jako závazný a pozveme 
pana Dokoupila na některou z dalších akcí Senior 
klubu. 
Rády bychom touto cestou poděkovaly za podpo-
ru obci Kněžmost a panu místostarostovi Ing. Kar-
lu Hlávkovi. Dále pak děvčatům a členům Diva-
dýlka Človíček za úžasné vystoupení a příjemnou 
obsluhu.
Příjemně strávené chvíle a spokojené úsměvy 
ve vašich tvářích jsou pro nás tou nejlepší motivací 
a hnacím motorem v naší práci. Děkujeme a těší-
me se na další taková setkání.
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niory. Vlastnoručně vyrobený adventní svícen má jistě větší 
váhu než ten koupený v obchodě. Všichni mohou být na své 
výrobky pyšní. Moc se vám povedly.
Děkujeme pracovní četě obce za dovoz chvojí na vyrábění. 
Těšíme se na jaro, to si jistě zase něco pěkného vytvoříme.
seniorské dílny nejsou jenom o vyrábění, ale také o se-
tkávání s přáteli, o vzájemné pomoci a procvičování hla-
vy i rukou. to vše v našich dílničkách objevíte. Zkuste se 
k nám přidat, dveře jsou vám otevřeny.

senioR klub
Opět bychom zde chtěly připomenout, že se můžete zapojit 
do činnosti Senior klubu. Stačí zajít do knihovny a zaregistro-
vat se. Poplatek je 50,- Kč na rok, tím máte cestu otevřenou 
a můžete využívat všech výhod, jenž Senior klub nabízí.
O všech akcích informujeme přes Infokanál, který vám rády 
zřídíme. Není marné vědět, co nového připravujeme a co se 
v obci děje. Do našich plánů můžete nahlédnout i na webo-
vých stránkách knihovny. Plakáty k chystaným akcím si může-
te prohlédnout na vývěsce na náměstí.

stále probíhající program senior klubu
Každé sudé pondělí si od 17:00 v ZŠ Kněžmost můžete pro-
táhnout tělo s naší príma cvičitelkou Mášou Pokornou. Cvičení 
na míčích zvládne takřka každý.
Každé liché pondělí si s námi můžete zaplavat v turnovském 
bazénu, opět s cvičením vhodným především pro seniory. Hlá-
sit se můžete v knihovně.
Od února 2017 opět připravujeme přednášky VU3V. Téma za-
tím ještě není určeno, ale jistě vybereme něco velmi zajíma-
vého. Doufáme, že se mezi vámi najdou noví odvážní senioři, 
kteří se s námi do studia pustí.

pRojekt 
senioRské Dílny 
Jak jsme již avizovaly v minulých číslech Zpravo-
daje, snažíme se rozjet nový projekt pro seniory 
a to Seniorské dílny. Zatím jsme otevřely dvě díl-
ničky.

První v říjnu na téma „Podzimní dekorace“. Této 
dílny se zúčastnili čtyři senioři. Vyráběli jsme pod-
zimní stromky. Všem se moc povedly a svůj výro-
bek si každý odnesl domů. Opět jsme společně 
prožili jedno z mnoha příjemně strávených dopole-
dní se Senior klubem.
Druhá dílnička, těsně před adventem, samozřejmě 
ve vánočním ladění. Vyráběli jsme adventní svícny. 
Dílničky se zúčastnilo 11 seniorů. Opět překrásné 
výrobky. Jeden svícen hezčí než druhý. Musíme 
konstatovat, že máme v klubu velmi šikovné se-
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sokol – spolu 
v pohybu
Sokol Kněžmost se zapojil do projektu Sokol – spolu v pohybu. 
Po celé republice probíhající sportovní akce jsme i my v Kněž-
mostě doplnili svým cyklozávodem. Již druhý ročník cyklistic-
kého orientačního závodu v lesoparku Důně tak letos proběhl 
v sobotu 24. září od 14 hodin. V krásném prostředí lesoparku 
a za skvělého, téměř letního počasí, se zúčastnilo závodu cel-
kem 78 malých sportovců v šesti věkových kategoriích. Délka 
a náročnost trasy vždy odpovídala dané kategorii. Nejstarší 
účastníci ročníku 2003 bojovali na trase dlouhé několik kilome-
trů. Došlo i na pády, ale naštěstí to nebylo nic vážného, všichni 
závodníci nakonec úspěšně dojeli do cíle. 

Nejmladší děti soutěžily na odrážedlech po zpevněné štěrko-
vé cestě, ti starší v sedlech svých kol na cestě i trávě. Tam 
už bylo nutné dávat pozor na terén i povrch vyznačené trasy. 
Svou trasu měla každá kategorie označenu barevnými fáborky 
a všichni závodníci měli za úkol sbírat na kontrolních stanovi-
štích razítka, aby bylo jisté, že projeli určený okruh správně. 
Zejména v chlapeckých kategoriích byla vidět velká bojov-
nost a nasazení. I konečné výsledky ukázaly, že často šlo jen 
o vteřiny, tak minimální byly v některých kategoriích odstupy 
jednotlivých závodníků. Příjemnou atmosféru závodu doplnil 
táborák, kde si každý účastník mohl opéct buřtíka a také ob-
čerstvovací stánek s točenou limonádou a pivem. Tímto velmi 
děkujeme pivovaru Rohozec za sponzoring naší sokolské cyk-
listické akce. Velký dík patří samozřejmě i všem organizátorům 
z řad místních Sokolů.
 Na závěr byly vyhodnoceny výsledky a nejlepší borci vystou-
pali na stupně vítězů. Malý dárek jako poděkování za účast ale 
dostaly všechny děti. Hvízdání píšťalek se ozývalo skutečně 
poctivě ze všech stran. Na závěr vznikla také společná foto-
grafie zúčastněných závodníků. Věříme, že se pohodová a pří-
jemná atmosféra i závod všem účastníkům líbily a že spolu 
a v pohybu strávili pěkné sobotní odpoledne.

za TJ Sokol Kněžmost, 
Kateřina Pospíšilová

je tu opět 
ZávěR Roku 
A vhoDný čAs 
nA bilAncování 
nAší činnosti
Ve stručnosti vás seznámím s akcemi, které jsme 
letos pro vás připravili.

24. 2. 2016 se konala v místní základní škole pou-
tavá přednáška o fauně a floře Českého ráje, kte-
rou představil RNDr. Zdeněk Mrkáček.
Občané Kněžmostu a spádových obcí si nene-
chali ujít zájezd do Kutné Hory dne 14. 5. 2016. 
Navštívili jsme zde např. Chrám sv. Barbory, Hrá-
dek-České muzeum stříbra, Vlašský dvůr s králov-
skou mincovnou.
Dne 20. srpna jsme spolu s obyvateli ulic K Důním 
a Zahradní uspořádali II. ročník „Přátelský Kněž-
most“ v prostorách střelnice. Po hezkém odpoled-
ni, které si užily hlavně děti, si přišlo poslechnout 
zpěvačku Lenku Filipovou, hudební skupiny Bu-
gles (Beatles Revival) a Faktor, mnoho zájemců 
z řad všech věkových skupin.
K oslavám 700. výročí od první zmínky o naší obci, 
které se konaly od 16. do 18. 9., jsme přispěli vý-
stavou v místní sokolovně. K vidění zde byly foto-
grafie, alba, obrazy o Kněžmostu z dob minulých, 
ale i ze současnosti a také 3D pohlednice obce 
z ptačí perspektivy.
28. 11. se konala přednáška v základní škole 
na téma „Prusko rakouská válka 1866 v našem 
kraji“. Zajímavosti z této války, od které uplynulo 
letos 150 let, nám přiblížil Mgr. Filip Krásný, ar-
cheolog mladoboleslavského muzea. Zájemci si 
také mohli prohlédnout artefakty z této války - dě-
lostřelecký granát, pruskou pušku jehlovku, bodá-
ky, skleněnou polní lahev a další věci.
Závěrem přeji všem spoluobčanům příjemné pro-
žití vánočních svátků a spokojenost v roce 2017.

za spolek rodáků, 
Honc Václav
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nejstarší zápisy o solci
Nejstarší známý zápis o Solci je z roku 1323, kdy se bratří 
Všeslav ze Solce  a Zdislav z Chudíře stávají hromadníky. 
Znamená to, že v případě úmrtí jednoho, po něm druhý dědí 
a zároveň vybývá (vdává) jeho dcery. Tento rok je podle so-
lecké obecní kroniky také první zprávou o mlýně Pod Kobýří 
na Solečku. Pokud se tento údaj potvrdí, pak je tento mlýn 
nejen nejstarší stavbou na Solečku, ale i nejstarším mlýnem 
v celém povodí Kněžmostky. Cistercký Suchý mlýn na Tren-
číně byl postaven řádově o 30 roků později (alespoň podle 
nejstarší zprávy o něm). Zároveň by to potvrzovalo ručně 
psanou poznámku na staré fotografii mlýna, kde stojí, že mlýn 
postavili cisterciáci ve 13. století a sdělení mlynáře Pryla, že 
mlýn byl postaven ještě za panování krále Přemysla Otakara 
II.  a byl zapsán v Zemských deskách. Tento údaj nemůžeme 
ověřit, původní Zemské desky (první pozemková kniha v Če-
chách) shořely při velkém požáru Pražského hradu v roce 
1541 a do obnovených Zemských desk nebyl tento údaj za-
nesen, jinak by ho některý z historiků dávno zveřejnil. V pří-
padě, že je údaj na fotografii pravdivý, byl by mlýn postaven 
zároveň s kostelem na Solci.  Ostatní stavby na Solečku jsou 
v tomto případě mladší. První zmínka o vsi, tvrzi a dvoru, je 
až z roku 1380, kdy se dělí pozůstalost po Ješkovi, řečeném 
Studl ze Solečku, mezi jeho syny Mikuláše Studla - Studenta 
a Jeniše.

Další zápis je z roku 1354, kdy se Náchval a Jan, bratří Ště-
pán a Ctibor ze Solce dělí s Malobratřickými o patronát kos-
telní na Solci. Náchval a Jan jsou bratří, Štěpán a Ctibor, 
zvaný Vlkoš se dělí o panství Solec. Ctibor, zvaný Vlkoš je 
majitelem poplužního dvora, Štěpán pravděpodobně vlast-
ní zbytek panství (ves a tvrz). Náchval zemřel před rokem 
1370, zůstal po něm syn Jan, Ctibor slove Vlkoš a Jan slove 
Žák. Jako další majitel Solce se nabízí Ješek Střehomec (po-
dle vsi Střehomi u Sobotky), který je také patronem kostela 
na Solci a píše se též „ze Solce“. Jeho syn Hynek držel část 
Malobratřic. A aby toho nebylo málo, vyskytuje se zde další 
Ješek, zvaný Literát. Byl ženatý se Zdenou z Lítkovic a měli 
syna Všeslava, taktéž řečeného Literát. Když Zdena před ro-
kem 1390 zemřela, hájí vdovec Ješek se synem Všeslavem 
dědictví po Zdeně (dvůr v Lítkovicích), který chce královská 
komora prohlásit za odůmrť (majetek bez dědice). Protože 
tento Ješek nemá predikát (přídomek) „ze Solce“, půjde nej-
spíš o některého z vladyků ze Solečku.

Roku 1410 probíhal soud o vlastnictví pozemků u Všeborska 
- skončil smírem a figuruje zde další kandidát na vlastnictví 
Solce - Mikeš ze Solce. V letech 1445 - 1459 vlastní Solec (ale 
bez dvora, ten patří Ctiborovi - Vlkošovi) syn Náchvala Jan ze 
Solce. Když v roce 1454 zemřel Ctibor - Vlkoš, daroval jeho 
dvůr v ceně 60 kop grošů českých, přes odpor Jana ze Solce, 
král Oldřichu z Hazenburka a na Kosti. A toto je také první 
zpráva o poplužním dvoru na Solci. Roku 1456 se objevuje 
Petr ze Solce, ale nevíme nic o jeho zboží. Roku 1486 došlo 
pravděpodobně ke spojení Solce a Solečku, majitel panství 
Jan z Třebelic se píše „na Solcích“, ale již roku 1468 se pa-
noše Bořita z Třebelic (syn Jana z Třebelic?) píše „sezením 
na Solci“. Je možné, že si Třebeličtí rozdělili panství, Jan si 
vzal Soleček a Bořita Solec.

solec
Soleč, Velký Soleč, Gross Solletz, Velký Solec, So-
lec. To byly různé způsoby psaní názvu obce So-
lec. Dr. Josef  Vítězslav Šimák ve svých Dějinných 
pamětech okresu Mnichovohradišťského z roku 
1917 odvozuje název Solec nebo Soleč od osobní-
ho jména Solek. Josef Profous je ve svém Soupisu 
místních jmen z roku 1947 odvozuje od soli - so-
lec - ten, kdo solí. Jméno Solec se ale vyskytuje 
v Polsku ve tvaru Solec nebo Solca a to v místech, 
kde se sůl těžila nebo byla prodávána. Vzhledem 
k tomu, že Solec leží v těsné blízkosti staré zem-
ské stezky, po které se k nám sůl dovážela z pol-
ské Wieliczky (Věličky) je možné, že sem jméno 
Solec bylo přeneseno z Polska spolu s místem, 
kde se sůl prodávala. Solnice (sklad soli) na Sol-
ci ani zprávy o ní se nezachovaly, ale vzhledem 
k tomu, že se roku 1553 připomíná v Kněžmostě, 
je možné, že byla přenesena sem. Kněžmost byl 
v té době již městečkem a navíc ležel přímo na ob-
chodní cestě.

historie obce a nejstarší písemné dokumenty
Ves Solec je stará slovanská osada, vzniklá před 
10. stoletím. Pro tuto dataci mám jen dvě malé 
bronzové záušnice (nosily se navlečené na řemín-
ku nebo na prameni vlasů za ušima) které pochá-
zejí z narušeného kostrového hrobu. Nalezl je při 
kontrole pole Ing. František Kryštofek, agronom 
zdejšího JZD. Záušnice ležely na východním okraji 
pole Mezi Solci, jižně od cesty ze Solce na Sole-
ček. To, že pocházejí z hrobu, dokazuje způsob 
jejich oxidace. Hnědá oxidace bronzu se tvoří jen 
tehdy, leží-li bronzový předmět v sousedství roz-
kládající se organické hmoty (vlasů, kůže nebo 
jiné živočišné tkáně). Podle jejich průměru (cca 
1,5 cm) je Dr. Jiří Waldhauser, archeolog muzea 
v Mladé Boleslavi, datoval do 10. století. Původní 
obec vznikla nejspíš kolem pramenů v severový-
chodní části návsi, kde je dnes kal. Archeologic-
ké doklady pro bližší lokalizaci původní obce za-
tím chybí. Možná již ve 13. století vznikla v místě 
zvaném „v šancích“ tvrz. Je atypicky zaříznutá 
do svahu, chráněná příkopem a na severní stra-
ně i valem. Na malé čtvercové tvrziště se mohla 
vejít maximálně dřevěná věž, obehnaná dřevěným 
plotem nebo palisádou. Na sever od tvrze je údolí, 
kudy vede příjezdová cesta na Solec od státní sil-
nice. Nad příjezdovou cestou stojí na svahu kostel 
Nanebevzetí Panny Marie se hřbitovem. Jediný 
důvod pro toto atypické umístění tvrze je dostřel 
tehdejších luků. Tvrz leží na dostřel luku od kostela 
a z obou objektů je možné postřelovat (hájit) pří-
jezdovou komunikaci i oba objekty (tvrz a kostel) 
navzájem. Vzhledem k tomu, že současný gotický 
kostel je také postaven koncem 13. století, je toto 
umístění tvrze velmi pravděpodobné.
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Vzhledem k tomu, že majitelé Solce i Solečku byli katolíci 
a Oldřich z Hazenburka a na Kosti také, nevíme, zda došlo 
k vyplenění jejich panství křižáky z Lužice v květnu 1468 
a zničení (vypálení) tvrze na Solci. Každopádně na konci 15. 
století dochází k zániku samostatného panství na Solci, část 
vsi je připojena k Solečku a tvrz je v této době již zaniklá 
(Šimák).

poplužní dvůr na solci
První zmínka o poplužním dvoru na Solci je až z roku 1454, kdy 
jej král přes odpor Jana ze Solce, po smrti jeho majitele Ctibora 
- Vlkoše ze Solce, daroval Oldřichu z Hazenburka a na Kosti. 
Dvůr měl v té době cenu 60 kop grošů českých. Věc zcela běž-
ná. Pozemky na rozdíl od peněz a ostatního movitého majetku 
neztrácejí hodnotu a jsou nejlepším způsobem, jak uložit volné 
peníze - ve středověku stejně jako dnes. Kdy se poplužní dvůr 
vrátil zpět majitelům Solce, nevíme. Bylo to nejspíš před rokem 
1513, kdy Solec a Soleček kupuje Mikuláš Vančura ze Řehnic. 
Když roku 1527 zemřel, získává Solec i Soleček jeho syn Petr 
Vančura ze Řehnic a připojuje ho k Valečovu. Ten ale solecký 
podíl odkázal své ženě Mandaleně Berčince z Dubé. Ta roku 
1551 pozbývá solecký podíl (nejspíš pro dluhy) a v soupisu ne-
movitého majetku se objevují  „vsi Velký a Malý Solec s dvory 
oběma“. Mandalena Berčinka z Dubé se vzdává dědictví (so-
leckého dílu) a ten získává Jiří Vančura ze Řehnic, splácí dluhy 
a v roce 1553 umírá. Roku 1555 dědí Solec jeho syn Václav, 
obnovuje tvrz na Solci, která získává název Nový Solec. Tento 
název se dostal omylem neznámého kartografa i na součas-
né mapy. Je tak označován rybník Nový u Koprníka. Roku 
1561 je Václav Vančura ze Řehnic mrtev, solecký díl prodáva-
jí poručníci Václavových synů bratřím Mikuláši a Frydrychovi 
Vančurům ze Řehnic. Solecký díl získává Frydrych - jsou to 
krom jiného „oba Solce s dvory oběma“, poprvé se připomíná 
pivovar se sladovnou a krčmou. Krčma je na Solci, u pivovaru 
se sladovnou si tím tak jistý nejsem. A toto je poslední zmínka 
o dvoru na Solci.

A nyní - kde stál
Ze současných soleckých usedlostí se mi pro potřeby popluž-
ního dvora žádná nezdá dost velká. Ale když bylo v minulých 
letech v létě velké sucho, na poli na východní straně obce 
mezi cestou, zvanou Špinka a cestou od Špínova statku (dnes 
jezdecký oddíl) vyrýsoval zaschlý porost  půdorys velké země-
dělské usedlosti, která by mohla být pozůstatkem hledaného 
poplužního dvora. Podle intenzity zaschnutí porostu musejí 
mít všechny budovy kamenné základy. Vrstva půdy nad nimi 
je podstatně slabší než pod ostatním porostem a kámen na-
víc podstatně hůře vede vodu se živinami než ostatní neza-
stavěný terén. Takže rostliny nad uvedenými základy schnou. 
Půdorys uvedené usedlosti je tak veliký, že by se do něho ve-
šel pohodlně i malý pivovar se sladovnou (pokud nebyl již v té 
době na Solečku). A vzhledem k tomu, že z kamene stavěla 
v té době jenom církev, šlechta a král, je existence panského 
dvora v této lokalitě velmi pravděpodobná. Poddaní začína-
jí ve zdejším regionu stavět z kamene až po třicetileté válce, 
koncem 17. století.

kostel nanebevzetí panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je gotická jed-
nolodní stavba se západní věží a polygonálním 
presbytářem (kněžištěm). Půdorys jeho přední 
strany tvoří pět stran osmiúhelníku. První zmínka 
o něm je z roku 1352 jako součásti hradišťského 
děkanátu. První známý kněz je Vojslav (z Valečo-
va?) z roku 1354. V roce 1354 se dělí o patronát 
kostelní Solečtí s Malobratřickými. Z téhož roku je 
i první zmínka o papežském desátku - fara platí 15 
grošů českých (z tohoto desátku papež financoval 
křížové výpravy do Palestiny). Přifařenými obcemi 
byly v té době Kamenice, Soleček, Malobratřice 
a Srbsko. Žantov tehdy patřil pod Soleček a Čížov-
ka a Drhleny se do uvedeného seznamu dostaly 
omylem, v roce 1354 ještě neexistovaly (Šimák - 
Paměti). Kostel bude ale starší, pravděpodobně 
současný s tvrzí. Když ze značně promočeného 
triumfálního (vítězného) oblouku, který odděluje 
loď od presbytáře, opadala omítka, odkryla lomený 
oblouk z tesaného kamene, který měl na podhle-
du pás maleb. Jeho součástí byly mandorly (ovály 
se zašpičatělými konci, uvnitř s Kristem nebo se 
svatými). Stejný pás maleb jsem viděl v kostele sv. 
Bartoloměje v Kolíně nad Labem, v jeho starší čás-
ti. Jeho nový presbytář stavěl Petr Parléř zhruba 
o 150 let později. Původní stavba je stavěna kolem 
roku 1280. To by datovalo stavbu zdejšího koste-
la do čtvrté čtvrtiny 13. století, kolem roku 1280. 
Kdo byl stavitelem, nevíme. Podle výšky kamenné 
části věže, která sahá pouze do dvou třetin výšky 
střešního štítu, soudím na cisterciáky z Kláštera 
Hradiště. Ti se při stavbě kostela nesměli vyvyšo-
vat nad oltář. Takže cistercké kostely z této doby 
neměly věže jako klášterní kostel ve Zlaté Koruně 
v jižních Čechách, stavěného za vlády Přemysla 
Otakara II.

Dalším důkazem, že kostel stavěla kvalitní sta-
vební huť, jsou vnější okenní špalety oken pres-
bytáře. Když opadala vnější omítka, ukázala se 
černobílá sgrafita (dvouvrstevná, dvoubarevná 
proškrabovaná omítka), a kde opadala i ta, uká-
zala se původní špaleta z hladce tesaného ka-
mene. Připomínala mi vnější špalety oken krypty 
zbořeného klášterního kostela na Klášteře Hra-
dišti. Další překvapení nás čekalo na severní zdi 
lodi. Cca 3m od západního nároží lodi se po otlu-
čení omítky ukázala zazděná okenní špaleta úz-
kého okna, zdobená černobílým sgrafitem jako 
okenní špalety presbytáře. Podle šířky špalety se 
za zazdívkou mohlo ukrývat úzké okénko, zvané 
podle kružby jeptiška.

Stejná okénka jsem viděl na královském paláci 
na stěně do nádvoří hradu Bezdězu. A poslední 
překvapení nám připravila sakristie. Na východ-
ní vnitřní stěně prasklina v omítce vyrýsovala 
zazděnou špaletu původního gotického okénka. 
Nalézala se mezi současným okénkem a stěnou 
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presbytáře. Na vnější straně východní stěny je 
nad jižním horním rohem současného okénka 
velký pískovcový kámen, který nese zbytky ose-
kané profilace. Vypadá jako zbytek vimperku, oz-
dobného zakončení horní části okna. Kostel měl 
původně jen jeden vchod.  Byl umístěn do jižní 
stěny lodi a zdobil ho lomený gotický žlábkova-
ný portál, který měl původně hnědočervenou 
polychromii (obarvení). Jeho vrchol kryje klenba 
barokní předsíňky, postavené při opravě kostela 
v roce 1750 za hraběnky Marie z Valdštejna. Při 
této opravě byla vyražena nová okna do lodi, v se-
verozápadním rohu lodi byl proražen další vchod, 
také opatřený barokní předsíňkou a do západní 
stěny sakristie byl proražen nový vchod zvenčí. 
Při stavbě jižní předsíňky byl na vnější vchodo-
vý portál použit starší opracovaný kámen. Když 
se podél portálu vydrolila omítka, ukázaly se 
na boku stojek (svislých částí) portálu velké rene-
sanční rozviliny (rostlinný motiv). Buď jde o části 
rozpůleného náhrobku, nebo o druhotně použi-
té součásti staršího portálu ze zbořené stavby 
(z hradu Valečova?). 
Co se věže týče, byla v roce 1881 snesena dřevě-
ná báňovitá věž a nahrazena cihlovou věží s no-
vogotickými okny a současnou špičatou štíhlou 
věží. Co se týče interiéru kostela, po opadání nové 
omítky v presbytáři mezi saniktuariem (schránkou 
na hostie) se objevila pozdně gotická nebo rene-
sanční hlazená omítka, na které byla napsána 
píseň i s notovým záznamem. Při bližší prohlídce 
jsem objevil slabé linky, narýsované olůvkem. Ty 
si autor malby narýsoval, aby mu řádky neběžely 
z kopce.
Posledním tajemstvím soleckého kostela je ro-
mánská kamenná křtitelnice, o které píše J. V. 
Šimák ve svém Soupisu památek historických 
a uměleckých v okresu Mnichovohradišťském 
z roku 1930. V uvedené publikaci je na str. 555 
její perokresba a před rokem 1930 měla být ulo-
žena v sala terreně zámku v Mnichově Hradišti. 
A to je zatím jediná informace, kterou o ní mám. 
Pokud byla vyrobena skutečně pro kostel na Sol-
ci, není vyloučeno, že pod současným kostelem 
jsou základy staršího, pravděpodobně dřevěného 
kostelíka.

literatura: 
Dr. J. V. Šimák - Dějinné paměti okresu Mnichovo-
hradišťského, Mnichovo Hradiště 1917

Dr. J. V.  Šimák - Soupis památek historických 
a uměleckých v okresu Mnichovohradišťském, 
Praha 1930

Kronika obce Solec
Ing. Theodor Honický, 

spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě

kněžMostský kovAný 
betléM opět k viDění 
v pRAZe
Ano, možnost prohlédnout si jej znovu v prostorách Betlémské 
kaple je tu znovu. Podle slov pořadatelů je dokonce jedním 
z taháků výstavy. I proto byl vyžádán. V letošním roce však 
netradičně nainstalován do písku. Jedinou věcí, která přibyla, 
je pivovarník, který se „narodil“ v létě na nádvoří Svijanského 
zámku v čase jeho slavnostního otevírání. 

Betlém dnes sestává přibližně z padesátky figur a řady do-
provodných kovaných efektů. Většina je ze železa ošetře-
ného černou barvou s podílem grafitu, dále je využito ba-
revných kovů především žíhané mědi (nástroje hudebníků). 
Z leštěné mosazi je „zlatá“ hvězda nad chlévem, „stříbrná“ 
hladina jezírka i studny je z nerezové oceli. Drobný zvonek 
zvoničky opravdu zvoní titěrným srdcem a děti, mířící k jes-
ličkám poklonit se za vozíkem loukoťových kol prý, jen mít 
upocená čela! Jak zmínil pro mikrofon autor výstavy Blaho-
slav Lukavec před rokem. Takovou dynamiku pro něho figur-
ky mají. Autorem většiny výjevů je můj syn a právě on se 
letošní instalace ujal. 

V rámci doprovodných aktivit, jak se můžete dočíst na letá-
cích či internetu, je počítáno mimo jiné s přednáškou Jiřího 
Waldhausera, což bych doporučil zájemcům přepsat si do di-
ářů. Ostatně keltské zvyky jsou dnes pro veřejnost atraktivním 
tématem. A snad ještě pár slov k slunci, zavěšenému nad ex-
pozicí. Je ve stříbročerné barvě, vyrobeno z cínu a titan-zinku. 
Paprsky nesou symboliku nekonečnosti.  

Unikátní vánoční výstavu SLUNCE A BETLÉMY V BET-
LÉMSKÉ KAPLI ANEB OD POHANSKÉHO SLUNOVRATU 
PO KŘESŤANSKÉ VÁNOCE mohu opravdu doporučit.

Pavel Kverek
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s kŮží nA tRh
Za celý čas od revoluce co do místního zpravodaje dopisuji, ni-
kdy jsem článek nemusel mazat a opakovaně stavět na nohy. 
Dneska mám problém. Není pro mne snadné jedním koutkem 
úst poděkovat za nedávné přiřazení k osobnostem regionu 
a druhým s rozhodností sdělit, že bych se nejradši odstěho-
val. Pro degradaci prostředí. Mohl bych sice využít jazykové 
obratnosti, spojit vše v jedno a napsat, že pokud navrhovatelé 
k mojí nominaci poznamenali: „Propagátor a ochránce krajiny 
domova“, pak dělám dál jen to, co se cení a ode mne nejspíš 
očekává. 
Čtvrté číslo zpravodaje, vycházející před svátky končícího roku 
bude nejspíš oslavné a příliš se nehodí rozepisovat o tom, že 
smrad zůstane navždycky smradem, ať máme normy jakéko-
liv. Že třeba elektrárenský odpad je rovněž v souladu a nikdo 
ho po republice sousedem mít nechce ani přes naslibované 
bonusy! Celá ta dnešní lapálie by šla ukončit prohlášením, že 
až se objeví víc než pár odvážlivců, kteří svému nosu pořád 
ještě věří, že se k nim v protestu přidám. Trpělivost totiž člově-
ku dojde velice snadno za stavu, kdy přijede redaktorka s mi-
krofonem a ptá se vás, jak že se žije osobnostem na venkově. 
Kdyby k nám nepřišel ze směru od náměstí v ten moment tak 
neskutečný zápach, asi bych o namáhaném ovzduší nepro-
mluvil. Když však se začala divit za překotného úprku, obecně 
tolerovaný problém jsem k výpovědi přibalil. Příkrých pár vět 
o Kněžmostsku, jak sama poznala, prakticky nenavštívitelném. 
A co říci ke schůzce za zavřenými dveřmi, kdy se o důvodech 
svolání šuškalo mnohé. Že jediným výstupem ve směru k ve-
řejnosti byl po čase obnovený zápach. Tak to mi přijde opravdu 
málo. Na to mi nezbývá, než v nastupujícím zoufalství zapro-
sit: Všichni, co nás tu jenom je, bychom si měli před tou naší 
českou krajinou kleknout a ne ji pohlavkovat! 

Pavel Kverek, 
bývalý člen obecní komise pro životní prostředí

Začala topná sezóna. 
udělejte si domácí pohodu a teplo.

firma havelka má pro vás zajímavou 
nabídku na ledvické uhlí.

ledvické uhlí máme skladem.

volejte vašeho uhlíře havelku na 
telefonním čísle 800 214 220 

nebo piště havelkovi na 
havelka@havelka.cz.

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2016

střeDní oDboRná školA 
A střeDní oDboRné učiliště,

Mladá boleslav, jičínská 762

vzdělávací program 
- školní rok 2017-2018

MAtuRitní oboRy – doprava 
a logistika; veřejná správa; 

technické lyceum, podnikání

učební oboRy – automechanik 
diagnostik, autoelektrikář, elektrikář, 

truhlář, zedník, operátor logistik.

Den otevřených Dveří
st - 8. 2. 2017

informace na www.odbskmb.cz
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jubilea oslaví:
leDen  
92 Ulmanová Květuše Kněžmost
85  Brzobohatý Josef Kněžmost
80 Ondřejová Miluše Soleček 
80 Svobodová Hana Drhleny  
75 Honcová Jaroslava Kněžmost
75 Polaufová Květoslava Solec
75 Beranová Zdeňka Násedlnice  
70 Louda Ladislav Kněžmost  
70 Petrtýlová Dagmara Suhrovice 
65 Maratová Eva Koprník 
65 Brzobohatá Hana Žantov  

ÚnoR  
90 Kenjová Vlasta Chlumín  
85 Šmíd František Soleček  
85 Milerová Marie Úhelnice  
75 Svoboda Ladislav Chlumín  
70 Pivec Jiří Kněžmost
70 Vernerová Věra Kněžmost
65 Pitrová Marie Solec  
65 Zima Vladimír Malobratřice  
65 Chmelová Irena Malobratřice  
 
břeZen  
92 Hendrychová Marie Kněžmost
85 Paříková Danuška Kněžmost
85 Nedvědová Helena Kněžmost 
85 Najman Josef Lítkovice
80 Hejlová Mária Úhelnice  
70 Koprnická Hana Malobratřice  
70 Hnízdo Josef Soleček
  

narodili se:
 5. 7. 2016  Zima Matěj Kněžmost
 15. 7. 2016  Králová Aneta Kněžmost
 21. 7. 2016  Bergmanová Eliška Soleček
 6. 8. 2016  Lála Ondřej Kněžmost

 11. 8. 2016  Stachová Justýna  Suhrovice
 22. 8. 2016  Závorka Jiří  Kněžmost
 8. 9. 2016  Kruľová Marie Kněžmost
 7. 10. 2016  Fišerová Ema Násedlnice
 10. 10. 2016  Sládeček Jáchym Kněžmost
 16. 11. 2016 Tobiáš Machota Kněžmost

Zemřeli:
 10. 10. 2016  Havelková Stanislava Chlumín 
 10. 11. 2016  Kůtková Miluše Kněžmost
 20. 11. 2016  Kroupová Miloslava Solec 
 28. 11. 2016  Maleček František Soleček 

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. 

Za redakční komisi přejeme, 

nechť se na vás sluníčko usmívá 

celých 365 dní v roce.

P  F              2017


