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vánoční slovo 
stARosty
Vážení spoluobčané, 
vánoční čas je pro mnohé nejkrásnější období roku. Jsou to 
dny klidu a pokoje, čas kouzelných vánočních stromků, rozzá-
řených dětských očí, čas dárků a pohody.
Neopakovatelná atmosféra Vánoc by měla být plná štěstí a lid-
ského porozumění.
Najděme si i my čas, zastavme se a rozhlédněme se kolem 
sebe. Zapřemýšlejme nad hodnotami, kterými se řídí naše ži-
voty. Snažme se šířit kolem sebe pochopení a vzájemnou úctu. 
Děkuji všem za vykonanou práci a věřím, že se nám i v bu-
doucnu bude téměř vše dařit k všeobecné spokojenosti.

Přeji Vám z celého srdce krásné Vánoce
Ing. Karel Hlávka

starosta obce

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané,
konec roku se přiblížil a s ním by mělo přijít i zklidnění a prožití 
posledních dní v roce v pohodě a klidu. Pro děti jsou Váno-
ce hlavně o Ježíškovi, o splněných přáních ve formě dárků 
a o pohádkách, ale bylo by dobré si dobu volna s dětmi užít. 
Ať už aktivně při zimních sportech a výlety do přírody nebo 
návštěvou zajímavých akcí.
Myslím, že u nás v Kněžmostě je aktivních lidí dostatek, je to 
vidět jak na hřišti, tak v blízkém okolí, kolik lidí i v ne příliš pří-
jemném počasí sportuje nebo se pohybuje venku. Je opravdu 
skvělé, že se v Kněžmostě našlo tolik lidí, kteří se věnují dětem 
a mládeži i nám dospělým a chtěl bych jim za to touto cestou 
poděkovat a věřím, že to takto bude i v budoucnu.
Další skupinou, které bych chtěl poděkovat, jsou všichni ti, kte-
ří se podílí na kulturním chodu obce. Musím říci, že opravdu 
obdivuji nasazení všech, kteří se na tolika akcích podílí a že 
jich není v průběhu roku málo. V průběhu adventu je to o to 
víc obdivuhodné, že většina lidí „nestíhá“ své vánoční aktivity 
a tito nadšenci ještě připravují a pořádají akce pro další. Přesto 
vše zvládnou a potěší široké okolí. 

Chtěl bych všem popřát příjemné a pohodové 
svátky, aby byl příští rok stejně dobrý nebo lepší 
než ten letošní.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

ZkoUŠkA siRÉn
Oznamujeme občanům, že od ledna 2018 bude 
probíhat pravidelná zkouška sirén. Siréna bude 
spuštěna vždy 1. středu v měsíci ve 12.00 hodin, 
a to po dobu 140 sekund nepřerušovaným tónem. 
Před spuštěním sirény, budou občané místním roz-
hlasem upozorněni, že tato zkouška bude probíhat 
a také po skončení bude následovat oznámení, že 
zkouška proběhla. Zkouška sirén pravidelně ově-
řuje provozuschopnost jednotného systému varo-
vání a vyrozumění.

ZvÝŠení poplAtkU 
ZA sběR A oDvoZ 
koMUnálníHo 
oDpADU
Oznamujeme občanům, že zastupitelstvo obce 
na svém zasedání dne 12. 12. 2017, schválilo 
zvýšení poplatku za sběr a odvoz komunálního 
odpadu o 6%, a to z důvodu navýšení cen sbě-
ru a odvozu komunálního odpadu od společnosti 
Severočeské komunální služby s.r.o, která sběr 
provozuje. Nové sazby poplatků a s tím související 
i nová vyhláška č. 1/2017 budou platné od 1. ledna 
2018. 

za obec Kněžmost
Ing. Lenka Hybnerová

vážení 
spolUobčAnÉ,
upozorňujeme, že od 3.1.2018  do 31.3.2018 se 
bude vybírat  poplatek za komunální odpad v obci 
Kněžmost a poplatek ze psů. Poplatky se vybírají 
v přízemí budovy radnice pracovníkem Obecního 
úřadu.

poplatek bude vybírán v úřední dny:              
pondělí   8,00 –  11,30 hod.   13,00 – 17,00 hod.
středa     8,00 –  11,30 hod.   13,00 – 17,00 hod. 

za obec Kněžmost
Lucie Kobrlová 
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Akce A investice 
v pŘíŠtíM Roce
Letošní rok byl rokem zahájení největší a tolik po-
třebné investice do přístavby nové školy. Věřím, že 
i když se začalo až na podzim, vše se podaří v příš-
tím roce dohnat. Zahájení se muselo posunout 
i u další plánované akce a tou je vodovod Suhrovi-
ce. Tam jsme čekali na schválení úpravy dotace ze 
Středočeského kraje. To bylo odsouhlaseno na za-
stupitelstvu kraje na začátku prosince a vodovod by 
se měl realizovat od jara příštího roku.
V příštím roce by se tedy mělo podařit rekonstruo-
vat v Suhrovicích kompletní vodovod a navíc po do-
hodě s VAK Mladá Boleslav i nový přivaděč.  Su-
hrovice by konečně měly mít vodu ze skupinového 
vodovodu Kněžmost. Dalšími plánovanými akcemi 
jsou zateplení budovy provizorní školy na náměstí 
a výměna oken na staré budově ZŠ. Větší investicí, 
která již byla odsouhlasena, ale posunuta do jara 
je nová komunikace v Úhelnici. Když vše dobře 
dopadne a podaří se získat dotace, začnou se asi 
v příštím roce realizovat opravy obecních nádrží, to 
platí nejdříve pro Násedlnice,  Malobratřice a Srb-
sko. Následně by se měly opravit nádrže a vodní 
plochy ve všech místních částech.
Samozřejmě poběží menší opravy obecního ma-
jetku, jak na komunikacích, tak na budovách a dal-
ším majetku. Z výše uvedených plánů je vidět, že 
obec funguje dobře a má jak na větší investice, 
které je schopna investovat ze svého rozpočtu, 
tak i na velmi velké, které je zase schopna splácet 
a přesto to nemá vliv na její celkové fungování.
Na základě hodnocení finanční analýzy, kterou 
nechal zpracovat pan starosta, je obecní hospo-
daření ve velmi dobré kondici a za posledních pět 
let se neustále zlepšuje. Rovněž bankovní ústav, 
který nám poskytl úvěrový rámec, ve svém vyjá-
dření velmi pozitivně hodnotí hospodaření obce. 
V příštím roce se díky novele zákona o rozpoč-
tovém určení daní a díky nárůstu počtu obyvatel 
a žáků ve škole zvýší daňové příjmy o více než 2 
miliony korun, což obci samozřejmě velmi ulehčí 
finanční situaci.
Věřím, že se plánované investice podaří naplnit 
a zároveň, že se obec bude stále rozvíjet součas-
ným směrem.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

vánoční jARMARk
Přípravy propukly v dopoledních hodinách, kdy 
pracovní četa obce připravila jarmareční stán-
ky, stany a vše potřebné. Pomoc knihovnic byla 
vítána. I přes neskutečnou zimu bylo vše kolem 

14hodiny připraveno. Jarmarečníci začínají najíždět, v koste-
le zaznívají první zkušební tóny kapely a my se obáváme, co 
nám letos zkříží cestu ke zdárné akci. Nečekali jsme bohužel 
dlouho, technické zázemí ozvučení nám dalo pěkně zabrat… 
už se hraje, tak snad už žádné překvapení, ale při projevu opět 
problémy. Věříme, že se dočkáme kvalitního ozvučení a tím 
i klidného průběhu akce. 
Vše bylo zapomenuto v momentě, kdy jsme naslouchali spoko-
jenosti od vás občanů. Nové osvícení vánočního stromu bylo 
velkým překvapením nejen pro děti. Dětských dílniček se cho-
pilo Divadélko Človíček, kterému moc děkujeme za pomoc. 
Jesličky, které se objevily vedle vánočního stromu, si také za-
slouží pozornost. Dřevo na výrobu nám daroval Luděk Forejt, 
do této podoby je uvedl Miloš Prokorát a život jim vdechla Iva 
Cenefelsová. Rádi bychom každým rokem jesličky obohatili 
o další postavy. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste zavítali k nám do Kněžmostu 
přivítat první adventní neděli.
Velký obdiv si zaslouží naši hudebníci – trubači, Luděk Maděra 
a Adam Pospíšil, důstojně zahájili rozsvícení vánočního stromu. 
Děkujeme mladé generaci, že se učí a rozdává radost a obdiv.
Skautský oddíl zpříjemnil vánoční náladu teplým džusem a vá-
nočkou, nechybělo ani spousty jiných dobrot a krásných řeme-
slných výrobků. 
Jistě vás zaujala i výstava betlémů a nádherné tóny hudební 
skupiny Trojboy. Spolupráce se Spolkem pro záchranu kostela 
bude jistě dále pokračovat a vznikne tak zajímavý program 
v době velikonočního jarmarku.

za kulturní komisi 
Lada Charvátová

RADnice
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protože držitelů permanentek bylo v letošní se-
zóně 265 (nejvíce prodaných permanentek v his-
torii koupaliště) a dětí, které nemusí platit, bývá 
na koupališti opravdu hodně. Odhadem se letošní 
rekordní návštěva dne 1. 8. pohybovala okolo 450 
návštěvníků. V nejbližší době bude potřeba inves-
tovat peníze do výměny filtračního písku, dlažby 
a sprch u bazénu. Je potěšitelné, že fungování 
našeho koupaliště je pro obec prioritou a že obča-
nům Kněžmosta a okolí můžeme nabídnout kvalit-
ní letní koupání. Pro zajímavost uvádím pár údajů 
z letošní sezóny: 

6. 6. - napuštění velkého bazénu 
a brouzdaliště

9. 6. - 1. koupací den, zahájení koupací 
sezóny 2017

1. 8. - maximální změřená teplota vody 
v sezóně VB – 26,0 °C 

1. 8. - nejteplejší den na koupališti, vzduch 
33,5 °C

1. 8. - největší návštěva na koupališti 
v sezóně 2017

13. 9. - minimální změřená teplota vody 
v sezóně VB – 17,5 °C 

31. 8. - poslední koupací den sezóny 2017
14. 9. - ukončení sezóny 2017

Pro další léta si můžeme přát dostatek slunečných 
a teplých dnů, a tím i mnoho spokojených návštěv-
níků našeho rekreačního zařízení.

Jiří Lehečka
správce bazénu

seZónA nA koUpAliŠti 
v kněžMostě
Letos jsme zahájili koupací sezónu 9. června 2017. V letošním 
roce nebyly podmínky pro koupání opět ideální. V 18leté histo-
rii koupaliště jsme zaznamenali 2. nejhorší sezónu. Ve čtvrtek 
31. 8. byl poslední koupací den a 14. 9. jsme vypnuli čerpa-
dla a udělali tak definitivní tečku za letní sezónou. V červnu 
bylo počasí pěkné, ale o prázdninách bylo počasí velmi ne-
stálé a proměnlivé. To mělo velký vliv na tržby ze vstupného. 
Září bylo letos chladné, takže se neopakovalo počasí z loň-
ského září. Celkově byly tržby z koupaliště vyšší oproti loň-
sku o 3,3 %. Návštěvnost koupaliště závisí na počasí. Největší 
návštěva byla v úterý 1. 8. 2017. Tento den se také prodalo 
nejvíce lístků – 303 (absolutní rekord v historii našeho koupa-
liště je 384). Je nemožné spočítat přesně rekordní návštěvu, 

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 2017
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poDZiM ve ii. b

Třída II. B se v září s chutí vrhla do druhého šmoulího dobro-
družství. Náležitě jsme si užili barevný podzim, kromě učení 
jsme stavěli domečky pro skřítka Podzimníčka, pouštěli draky 
a také jsme si udělali Strašidelný den. 25. října jsme se spo-
lu se III. třídou vydali na výlet do Prahy, do Muzea strašidel 
a pověstí a také za významnými památkami našeho hlavního 
města. Od listopadu jezdíme na plavecký výcvik do bazénu 
v Mladé Boleslavi. Nyní už máme ve třídě adventní kalendář 
a natěšeně odpočítáváme dny do Vánoc. Vyrábíme na vánoč-
ní jarmark a trénujeme na zpívání v kostele a třídní besídku. 
Práce i zábavy je ve II. B dost a dost.

Mgr. Kristýna Kofránková
třídní učitelka

Akce ZáklADní 
Školy 

pRvňáčci
V úterý 24. 10. jeli prvňáčci na exkurzi do Mladé 
Boleslavi. Strávili celé dopoledne v příjemném 
prostředí Ekocentra Zahrada. Děti se zúčastnily 
pořadu Šnečku, šnečku. Pod vedením zkušené 
lektorky se zábavnou formou seznámily s infor-
macemi ze života plžů. Vyzkoušely si šnečí po-
hyb, hledaly vajíčka, prohlédly si velké množství 
různých barevných ulit a vyrobily si svého šnečka 
na památku. Největším zážitkem pak bylo vzít si 
do rukou oblovky, prohlédnout si je pořádně zblíz-
ka a zkusit je nakrmit. Prvňáčci navštívili i minizoo, 
která je součástí ekocentra. Nejvíce se dětem líbili 
hadi, ještěři a hlodavci. Veliký úspěch měli i kajma-
ni, masožravá rostlina a nová expozice Vodní svět. 
Na závěr se děti občerstvily v místní kavárničce. 
Neodolaly hlavně teplým oplatkám.

Mgr. Tereza Černá a Mgr. Aneta Šoltysová
třídní učitelky
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li ještě krátký výlet na Pantheon a koupili si něco 
dobrého v místní cukrárně. V pondělí nás čekal 
úklid a odjezd domů. Všichni si to moc užili a těší-
me se na další společné akci mimo školní lavice.

Mgr. Květa Havlíková
třídní učitelka a žáci VIII. třídy

tURistickÝ 
kRoUžek
Ve školním roce 2016/2017 opět pokračuje turis-
tický kroužek a účastní se ho 20 žáků z 3. – 5. 
třídy. Na podzim jsme uskutečnili tři výlety. Nejprve 
jsme vyrazili do Kryštofova údolí, pak následoval 
výlet na Malou Skálu, kde jsme navštívili zříceninu 
hradu Frýdštejn a rozhlednu Kopanina a v prosinci 
jsme se vydali za sněhem na Ještěd. 

Mgr. Gabriela Hronová

pŘeDvánoční vÝlet 
čtvRťáků
V pondělí 4. 12. jsme se vypravili do Prahy. Nejprve jsme v Di-
vadle v Dlouhé viděli veselou pohádku O líné babičce, která si 
v důchodu plnila přání z dětství: řídit nejrychlejší auto na světě, 
letět modrou vzducholodí, naučit se potápět, zdolat osmitisí-
covku, odhalit tajemství počítače a internetu, žít u moře. Po-
hádka byla vtipná, poučná a všechny nadchla.

Po představení jsme se prošli předvánoční Prahou. Na Staro-
městském náměstí jsme obdivovali krásně nazdobený vánoč-
ní strom a na trzích jsme ochutnali různé dobroty. Výlet byl pro 
nás příjemným vstupem do adventního času.

Žáci 4. ročníku a třídní učitelky 
Mgr. Jana Daňková a Mgr. Květa Bartoňová

návŠtěvA pRAžskÉHo 
HRADU
V pátek 3. 11. jsme navštívili Pražský hrad. Žáci 2. stupně 
navštívili reprezentační prostory Pražského hradu, které je 
možné navštívit jen při zvláštních příležitostech. Ve fotogalerii 
na našich webových stránkách můžete najít fotografie i video 
z této zdařilé akce.

Mgr. Jiří Lehečka 

stMelovAcí Akce 8. 
tŘíDy
Od 16. do 18. září 2017 proběhla poprázdninová stmelovací 
akce žáků 8. třídy na Malé Skále. Počasí nám nejdříve moc 
nepřálo, takže první večer jsme strávili hraním společenských 
her nebo jen tak popovídáním si se spolužáky. V neděli vy-
svitlo sluníčko, proto jsme mohli strávit skoro celé dopoledne 
v lanovém centru na Žluté plovárně. Odpoledne jsme podnik-
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okResní kolo 
ZáklADnícH Škol 
ve floRbAlU v MlADÉ 
boleslAvi
V úterý 14. 11. 2017 se naši chlapci z VIII. a IX. třídy zúčastnili 
okresního kola základních škol ve florbalu. Na tomto turnaji se 
v úterý ráno prezentovalo 16 základních škol z celého okresu. 
Našim borcům byla nalosována tato družstva:  5. ZŠ z Mladé 
Boleslavi, ZŠ Debř a 1. ZŠ z Benátek nad Jizerou. V prvním 
zápase s 5. ZŠ MB jsme prohráli těsně 1:2. Ve druhém zápase 
jsme porazili ZŠ Debř 4:2 a v posledním zápase jsme remizo-
vali s Benátkami 1:1. Ve skupině jsme skončili bohužel na 3. 
nepostupovém místě před ZŠ z Debře. Naši borci hráli výbor-
ně a ukázali, že jsou konkurenceschopní. Děkujeme za repre-
zentaci školy našim žákům. 
Naši školu reprezentovali: Martin Kocman, Bořivoj Kušl, Daniel 
Pros, Jakub Petřík, Filip Volf, Václav Vaněk, Vojtěch Stejskal, 
Miroslav Jirků, Pavel Jirák a Ondřej Svoboda.

Mgr. Jiří Lehečka

listopAD Aneb 
ŘeŠíMe pRoblÉMy, 
logicky 
pŘeMÝŠlíMe, 
spolUpRAcUjeMe 
A bAvíMe se
Ve středu 8. listopadu se čtyřčlenný tým ve složení 
Tereza Svobodová (IX.), Jan Hybner (VIII.), Ema 
Kohoutová (VIII.) a Jan Hušek (VII.) zúčastnili ce-
lostátní matematické soutěže MaSo v Praze. Ře-
šili nejen spoustu zajímavých příkladů a úloh, ale 
také byla důležitá zvolená strategie a spolupráce 
v týmu. Mezi ZŠ se umístili na 16. místě ze 46 zú-
častněných týmů v rámci ČR. Dětem se soutěž lí-
bila a už se moc těší na jarní kolo.

Od 10. do 16. listopadu se naši žáci již podruhé 
zapojili do celostátní soutěže Bobřík informatiky. 
Žáci v online testu odpovídali na otázky z oblasti 
informatického myšlení, algoritmizace, porozumění 
informacím, řešení problémů a digitální gramotnos-
ti. V letošním ročníku máme 6 úspěšných řešitelů. 
Z naší školy se nejúspěšnější řešitelkou stala žáky-
ně IX. třídy, která se se svým výsledkem zařadila 
mezi 2% nejúspěšnějších řešitelů v rámci ČR (cel-
kem se v dané kategorii zúčastnilo 14 400 žáků).

V pátek 24. listopadu v Mladé Boleslavi reprezen-
toval naši školu pětičlenný tým, složený z žáků 
VIII. třídy, na oblastním turnaji v piškvorkách. Mu-
seli prokázat nejen logické myšlení, ale i týmovou 
spolupráci.  Sice nepostoupili do dalších bojů, ale 
všichni zúčastnění si to moc užili.

Všem moc děkuji za zodpovědný přístup při řešení 
úloh a za pěkné výsledky.

Mgr. Květa Havlíková

evRopskÝ Den 
jAZyků
V pátek 22. září se na naší škole konal Evropský 
den jazyků. Žáci VII. – IX. třídy si pro ostatní připra-
vili zajímavosti o zemích, jako jsou Velká Británie, 
Německo a USA. Nechyběly informace o rozdíl-
nosti jazyků, památkách, hudbě, filmu, ukázky měn 
a také ochutnávky typických jídel (řízek, štrúdl, mu-
ffiny a černý čaj s mlékem). Projektového dne se 
zúčastnili i žáci III. – VI. tříd, kteří se k nám přišli 
podívat a doufáme, že se jim u nás líbilo.

Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Květa Havlíková
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okResní kolo 
v pŘespolníM běHU
Okresní kolo v přespolním běhu žáků I. stupně proběhlo dne 
2. 10. 2017. Závodilo se vždy v pětičlenných týmech. Výsledky 
čtyř nejlepších z každého týmu se sečetly a nejmenší součet 
umístění zvítězil.
Dívky i. kategorie (2010 – 2008)
Umístění: 6. ZŠ, ZŠ Kosmonosy, ZŠ Kněžmost, ZŠ Dobrovice. 
Individuální výkony: 4. místo- Paďourková K., 6. místo - Pánko-
vá N., 9. místo - Hakenová T. Reprezentovali: Paďourková K., 
Pánková N., Hakenová T., Picková G., Rejzková B.
chlapci i. kategorie (2010 – 2008) 
Umístění: ZŠ Dobrovice, ZŠ Kosmonosy, 6. ZŠ, ZŠ Kněžmost. 
Reprezentovali: Mucska M., Tůma V, Beran D., Bubeník Š., Be-
ran A. Individuální výkon: 10 místo- Mucska M.
Dívky ii. kategorie (2008 -2006)
Umístění: ZŠ Kosmonosy, 6. ZŠ, ZŠ Kněžmost, ZŠ Bakov nad 
Jizerou, ZŠ Luštěnice, 2. ZŠ Benátky, ZŠ Dobrovice, ZŠ Bez-
no. Reprezentovali: Kautzká V., Zimová M., Kubíčková A., Huš-
ková L, Beranová K. Individuální výkon: 6. místo- Kautzká V. 
chlapci ii. kategorie (2008 -2006)
Umístění: 6. ZŠ, 2. ZŠ Benátky nad Jizerou, ZŠ Kosmonosy, 
ZŠ Bakov nad Jizerou, ZŠ Kněžmost, ZŠ Dobrovice, ZŠ Bez-
no. Reprezentovali: Fiala M., Pažout V., Eysselt J., Dutý M., 
Vacek L. Individuální výkon: 9. místo - Fiala M. 
Všem dětem blahopřejeme a doufáme, že si tradiční závod 
mezi školami užili. Těšíme se opět na příští rok.

Mgr. Zdeněk Chlup

Akce MAteŘskÉ Školy 
poDZiMní vÝlet
Oblíbeným místem pro školní výlet jsou Šestajovice u Prahy.  
Několik let jsme ve firmě Rodas s dětmi vyráběli svíčky a mý-
dla, letos jsme se rozhodli pro čokoládu. 
Před vlastním tvořením jsme si prošli malou farmu se zvířátky 
a pak se vydali za vůní belgické čokolády. Děti vybarvovaly kytič-
ky na bílé tvarované čokoládě, odlévaly mléčnou čokoládu do mi-
sek a zdobily různými ingrediencemi. Na výběr měly 25 druhů 
– mandle, kokos, sušené ovoce, křupínky, oříšky,…

Belgická čokoláda neobsahuje mouku ani škrob, 
mohou ji konzumovat i lidé s bezlepkovou dietou. 
Naše děti ji také ochutnaly a ještě několik dní po vý-
letě se ptaly, kdy zas do čokoládovny pojedeme. 

Květa Kobrlová
vedoucí učitelka MŠ

poDěkování
Vážení rodiče, kolegové, milí žáci a žákyně 
a všichni příznivci a partneři naší školy,
letošní kalendářní rok se nese v duchu příprav 
spojených se začátkem budování nové školy. 
V červnu bylo potřeba prostory určené k bourání 
vystěhovat, o prázdninách pak přišlo velké stěho-
vání do provizorních prostor, které budou sloužit 
k výuce 2 školní roky. Děkuji všem kolegům, kte-
ří byli ochotni zapojit se do stěhování a pracovat 
mnohdy nad rámec svých pracovních povinností. 
Velké poděkování patří pracovní četě obce Kněž-
most vedené panem Liborem Novým a veliký dík 
patří panu Jiřímu Malíkovi, který je vždy tam, kde 
je nejvíc potřeba. Dále děkuji rodičům i žákům, 
kteří nám při stěhování pomáhali.
I přes tyto velké změny jsme zažili řadu zdařilých 
akcí. Jako každý rok bych ráda zmínila akce po-
řádané nebo spolupořádané SRPŠ jako je ples, 
nebo sběry papíru. Tentokrát jsme výtěžek nechali 
připravený na zařizování nových prostor a přede-
vším na zařizování prostor nové školy, které nás 
bude čekat v roce 2019. Velký dík patří všem ro-
dičům, ale především členkám výboru, které se 
na všech akcích aktivně podílejí.
Z dalších akcí bych ráda zmínila především spor-
tovní soutěže, jako jsou turnaje ve florbale a fot-
bale, přespolní běh, již pravidelně se zapojujeme 
do konverzační soutěže v anglickém jazyce, žáci 
naší školy se zapojují do řady matematických 
soutěží. Velmi oblíbené je spaní ve škole, velký 
úspěch má vždy vánoční jarmark, velmi hezké je 
pasování prvňáčků na čtenáře. Poprvé se naše 
škola účastnila zájezdu do Anglie. Velmi oblíbený 
je Předškoláček, kroužek určený dětem z mateř-
ských škol. To je jen krátký výčet, podrobněji se 
s našimi akcemi můžete seznámit na webových 
stránkách školy i v naší výroční zprávě.
Moje poděkování patří našemu zřizovateli za po-
moc a podporu nejen finanční, ale hlavně za vý-
bornou komunikaci. 
Poděkovat bych chtěla i pracovnicím obecní 
knihovny vedeným paní Ivou Cenefelsovou za vý-
bornou spolupráci se školou. 
Přeji vám všem klidné prožití Vánoc a v roce 2018 hod-
ně zdraví, štěstí, lásky a co nejvíc splněných přání.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy
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•	 Podzimní	čas	jsme	nevěnovali	čarování	a	dýním,	ale	vnesli	
jsme se do pravěku a jiných příběhů. Jak to dopadlo? Po-
suďte sami:   

•	 23.	října	nás	navštívili	Jiří	a	Alena	Márovi	s	cestovatel-
skou	přednáškou	o	Vietnamu.	

 Setkání s nimi bylo opět velmi příjemné, sešlo se přes třicet 
posluchačů. Velké poděkování patří Janě Klazarové a vede-
ní AgroVationu, kteří poskytli veškeré zázemí.

•	 30.	listopad	připadl	na	Den	dětské	knihy
 V kostele sv. Fr. Serafínského byla instalována výstava dět-

ských ilustrací Jiřího Fixla.  Pro děti byly připraveny hravé 
úkoly. Atmosféra byla příjemná, děti byly pozorné a hravé.

Rok s rokem se pomalu setkává a my nese-
me	další	mapování	předešlých	měsíců	v	naší	
knihovně.
•	 Naši	školáci	1.	–	6.	 třídy	uskutečnili	projektové	

návštěvy v naší knihovně. Tematicky jsme se vě-
novali knize STARÉ ŘECKÉ POVĚSTI A BÁJE 
a DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA. 

•	 Mladší	 žáci	 vpluli	 do	 příběhu	 knihy	 DAREBÁK	
DAVID a KNIHOVNICKÉ POHÁDKY.

•	 PRÁZDNINOVÁ	DÍLNIČKA
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knižní novinky
před pikolou za pikolou: linda, greenová 
Román autorky Lindy Greenové se stal číslem jedna na trhu 
elektronických knih a top 20 nejprodávanější knihou na Ama-
zonu. Vypráví příběh zmizení čtyřleté dívky během hry na scho-
vávanou v parku.

Hadrový	panák:	Daniel,	Cole
Hrůzná, ale úžasná! Detektivka roku je tady. O téhle knize ne-
budete moci přestat mluvit.

Muž,	který	hledal	svůj	stín:	Lagercrantz,	David	(inspirová-
no	sérií	Milénium)
David Lagercrantz splétá napínavý příběh o zneužívání moci, 
otázkách cti a o stínech Lisbetina dětství, které ji stále proná-
sledují.

Láska	a	zášť:	Hana	Marie,	Körnerová
V odlehlém kraji v jižní Francii vedou dlouholetý a nesmiřitelný 
boj dva šlechtické rody. Kdysi šlo jen o hraniční pozemky, pak 
se přidal únos nepřítelovy dcery, ztráta cti i majetku a dřívější 
nepřátelství přerůstá ve smrtelnou zášť.

knižní poHotovost
Příběhy	se	šťastným	koncem	-	Zasněžená	červenka:	Mary,	
kelly 
Evan s Hanou najdou ve sněhu promrzlou červenku. Chytila 
se do pasti a nemůže se hýbat. Hned zavolají na pomoc zvíře-
cí záchranáře. Podaří se jim ptáčka vyprostit včas?

Bobr	a	liška:	Bohumil,	Matějovský
Bobr Zoubek žil spolu s ostatními zvířátky spokojeně u malé 
říčky na okraji lesa. Jednou se mezi ně vloudila vychytralá liš-
ka. A jako každé lišce se podařilo i jí dobromyslná zvířátka 
přelstít.

Anča	a	Pepík	4	–	komiks:	Lucie,	Lomová
Vydejme se znovu do báječného myšího světa, plného příbě-
hů se šťastným koncem!

koUkněMe se 
nA ZoUbek MARii 
teReZii
Úterní odpoledne 14. 11. 2017 jsme se přenesli 
do doby Marie Terezie. Letošní rok si připomínáme 
300 let od jejího narození. Tato velká panovnice 
ovlivnila dějiny celé Evropy i naší země. Povídání 
o této zajímavé dámě pro nás připravil knihovník 
bakovské knihovny pan Karel Novák.
Naše malá klubovna se zaplnila do posledního 
místečka. Pozorně jsme naslouchali vyprávění 
o době a životě velké panovnice, jejíž osud ne-
byl vůbec lehký. V přednášce jsme se dozvědě-
li i to, v jakých šatech se Marie Terezie vdávala, 
nebo v jakých šatech byla korunována. Pro nás 
ženy velmi zajímavé téma, které se nám také hodí 
k přednáškovému cyklu VU3V.
Děkujeme Karlu Novákovi za oživení znalostí dě-
jepisu a získání nových zajímavých informací ze 
života této velké osobnosti.

návŠtěvA 
keRAMickÉ Dílny
Nenecháme naše ruce zahálet ani v tento podzim-
ní čas. Chtělo by to něco nového, co jsme ještě 
nevyzkoušeli. Co takhle práce s hlínou? Vyrobit si 
vlastníma rukama pěknou keramiku, to je výzva!
Vyrážíme do keramické dílny paní Martiny Saidlo-
vé na Mužském. Jsme natěšené, co pro nás Mar-
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Nechyběli ani známí umělci a příjemná obsluha, vše v duchu 
retro.
Novinkou byla živá hudba. Hudební skupina TROJBOY  prová-
zela celým podvečerem. 
Humorná tombola na závěr pobavila snad všechny.
Rády bychom poděkovaly firmě AgroVation za propůjčení pro-
stor, divadélku Človíček za pomoc při obsluze a realizaci pro-
gramu a obci Kněžmost za podporu Senior klubu.
Těšíme se na další setkání s Vámi při akcích Senior klubu.

ADventní DílnA
Po loňském úspěchu adventní seniorské dílny, jsme nemohly 
jinak než uspořádat tuto akci znovu.
Co si letos na advent vyrobíme? Po zvážení různých nápadů 
nás zaujaly nádherné věnečky z organzy. 
Naše šikovná děvčata se nebojí žádné výzvy, mají hbité prsty 
a práce jim jde od ruky. Vše se podařilo a domů si odnášely 
nádherné výrobky. 
Už přemýšlíme, co budeme tvořit na jaře. Nezbývá než se těšit.

tina připravila. Dnes si vyrobíme misku a svícínek. 
Každá z nás má jinou představu a pod rukama 
rostou zajímavé výtvory. 
Práce s hlínou je úžasná, tvoříte si vlastní výrobek 
a neskutečně si při této činnosti odpočinete a zre-
laxujete.
Nádherné výrobky svědčí o tom, že naše slova 
jsou pravdivá. Každá nová zkušenost nás v životě 
posouvá dál, tak budeme přemýšlet, co bychom 
ještě mohli zažít. 

setkání senioRů 
2017
Letošní Setkání seniorů se uskutečnilo 23. 10. 
v prostorách firmy AgroVation Kněžmost.
Jsme rády, že nám zůstáváte věrní a v takto hoj-
ném počtu jste se zúčastnili tohoto setkání. Ne-
smím opomenout, že se nám rozšiřují řady mužů, 
což nás velmi těší.
Program jsme zachovaly v duchu let předchozích. 
Nechyběla prezentace z akcí a aktivit Senior klubu.
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ZácHRAnA 
kněžMostskÝcH 
vARHAn
Cílem tohoto projektu je vrátit kostelu sv. Františka Serafín-
ského funkční varhany. Z historického nástroje, postaveného 
v roce 1672 varhanářem Jiřím Tauchmanem původně pro fran-
tiškánský klášter v Turnově, se dochovala pouze barokní skříň. 
Nástroj sám o sobě byl mnohokrát přestavován a opravován. 
Dnes nemá žádnou hodnotu a je v takovém havarijním stavu, 
že nemá smysl jej opravovat. Smysluplným řešením je tedy 
stavba nového nástroje se zachováním historické skříně. 
Z celého srdce děkujeme všem dárcům, díky kterým je aktuál-
ní stav konta na záchranu varhan 53 550 Kč. 
 Varhany v současné době získávají také svou podobu.  Pro-
to můžete projekt záchrany kněžmostských varhan podpořit 
i adopcí jednotlivých píšťal tohoto nástroje.  Dárci obdrží pa-
mětní listinu a jejich jméno bude zapsáno do pamětní knihy 
pro generace příští. Listina může být i netradičním dárkem 
k různým příležitostem. Adoptovat je možné jeden tón, celou 
oktávu, která má tónů osm nebo také celý rejstřík.
Na webových stránkách www.varhanyknezmost.webnode.cz 
získáte bližší informace a rejstříkové dispozice pro adopci. 
Kontaktovat nás také můžete na e-mailech: eliska.josifova@
seznam.cz nebo bejrova.h@seznam.cz.
Pomozte nám vrátit kněžmostskému kostelu tento královský ná-
stroj. Bylo by krásné, kdyby kostel sv. Františka Serafínského 
byl po své rekonstrukci otevřen kouzelnými tóny tohoto nástroje. 

za Spolek za záchranu kostela sv. Františka Serafínského 
Hana Bejrová

HAsiči kněžMost
Stalo se již tradicí, že se hasiči Kněžmost na svátek svatého 
Mikuláše převléknou za čerty, anděla a Mikuláše a pro naše 
nejmenší děti uspořádají Mikulášskou besídku. Letos se ko-
nala v sobotu 2. prosince v areálu firmy AgroVation. Na be-
sídce jsme našim dětem promítali kreslené pohádky, poté pro 
ně byla připravena hraná pohádka v podání divadélka Človí-
ček. Po pohádce následoval příchod Mikuláše, anděla a dvou 

čertů. Každé z dětí bylo obdarováno taškou slad-
kostí. Na závěr si děti zatancovaly při dětské dis-
kotéce. Závěrem bych chtěl moc poděkovat obci 
Kněžmost za finanční podporu, firmě  AgroVation  
za poskytnutí prostorů, bez kterých bychom ne-
mohli akci uspořádat, divadélku Človíček za jejich 
vystoupení a všem, kteří se zapojili do přípravy Mi-
kulášské besídky. 
Do nadcházejícího období bych vám rád za hasiče 
z Kněžmosta popřál krásné a klidné prožití svátků 
vánočních a hodně štěstí a zdraví v roce 2018.

Miloš Herbst
hasiči Kněžmost

svátek HAlloWeen 
v sUHRovicícH
Již potřetí za sebou jsme si uspořádali v Suhro-
vicích menší oslavu k svátku Halloween. Letošní 
Halloween vyšel na den státního svátku „Vzniku 
samostatného československého státu“, který 
byl v sobotu 28. 10. 2017 a začátek byl plánován 
na 15.30 hodin. Všichni, kdo chtěli přijít, si sebou 
donesli svoji dýni a potřebné nástroje na její dlabání 
a tvoření. V předchozích dvou letech díky teplému 
počasí jsme dlabali dýně před hasičskou zbrojnicí, 
kde jsme i následně čekali na setmění, abychom si 
zapálili svíčky a pokochali se svítícími dýněmi. 

Stalo se samozřejmostí, že je vždy připraveno 
malé občerstvení i dobroty z vlastních zdrojů, kte-
ré se vkusně hodí k odpolednímu čaji či kávě. Bo-
hužel letos jsme takové štěstí neměli, a tak jsme 
všechny činnosti museli přemístit do prostor zbroj-
nice, která byla zcela zaplněna. 
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vonět si k adventnímu času, zastavit se a zaposlouchat. Všich-
ni, kteří koncert navštívili, svým dobrovolným vstupným přispěli 
na záchranu varhan. Vybráno bylo 7 500 Kč.
Týden na to proběhla v kostele výstava betlémů. I ta se k naší 
velké radosti setkala se zájmem a bylo co obdivovat. Vystaveno 
bylo 27 betlémů různých velikostí, z různého materiálu od pa-
píru až po železo. Všechny si zasloužily náš obdiv, ve všech 
se skrývala zručnost a vztah k tradicím našich předků.  Mohli 
jsme obdivovat monumentální betlém kněžmostského kostela. 
Žasli jsme nad Svatou Trojicí a dalšími křehkými postavami 
z kovu. Udivovaly nás betlémy z kukuřičného šustí, kdy někte-
ré čítaly více jak sto figurek, dřevěné betlémy, háčkovaný bet-
lém, keramické betlémy, betlém z vosku, z česané vlny, z papí-
ru.  A všechnu tu krásu, která sytila naše oči, dokreslila hudbou 
folková skupina Trojboy, které se dařilo velmi dobře nasytit náš 
sluch. Kolik lidí prošlo kostelem, si netroufneme odhadnout. Dob-
rovolné vstupné na záchranu varhan však vyneslo 10 000 Kč. 
Děkujeme obci Kněžmost za finanční podporu našich aktivit, 
pracovní četě obce a Liboru Novému za ochotu při zajištění 
přepravy, ať již židlí, či zapůjčených betlémů a za spolupráci 
děvčatům z knihovny. 
Děkujeme všem, kteří svou účastí na našich akcích v kostele 
nám pomáhají při záchraně varhan. Nástroje, který ke každé-
mu kostelu neodmyslitelně patří. Patří i ke kostelu sv. Františka 
Serafínského. Je před námi dlouhá cesta, přejme si, aby na je-
jím konci stály nové varhany, které již dnes mají svou podobu.
Těšíme se na další adventní setkání s vámi, najděte si ces-
tu i na půlnoční, plnou českých, všem dobře známých koled. 
Přejeme krásné Vánoce, plné klidu, pohody a úsměvů na dět-
ských tvářích.    

za Spolek za záchranu kostela 
sv. Františka Serafínského Kněžmost 

Hana Bejrová

Rok se spolkeM 
RoDáků
Je tu opět konec roku a vhodný čas na bilancování naší čin-
nosti. Ve stručnosti vás seznámím s akcemi, které jsme letos 
pro občany připravili. 
25. 5. 2017 se konala v místní ZŠ poutavá přednáška o skau-
tingu, kterou představil RNDr. Karel Breiter, který sám ve skaut-
ském oddíle v Kněžmostu působil. Zájemci se mohli dozvědět 
informace z historie vzniku skautingu v Čechách, tak i ze života 
skautů v naší obci. K vidění byly i různé skautské artefakty, kte-
ré po přednášce obdrželi zástupci místního skautského oddílu.
26. 8. 2017 se konalo další setkání s cimbálovou muzikou DU-
KÁT v zemědělském muzeu AgroVationu. Po ochutnávce mo-
ravských vín s občerstvením si přítomní vyslechli nejen krásné 
moravské písně, zazněly také i písně na přání. Toto vše tomu 
dávalo tu správnou atmosféru.
Závěrem přeji všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních 
svátků a spokojenosti v roce 2018.

za Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí
Honc Václav

Účast dětí i dospělých a jejich nálada byla dobrá 
i konečné výtvory z dýní byly zdařilé a v závěru 
po jejich rozsvícení bylo na co se dívat.
Také došlo na hodnocení, jaká dýně je nejzdaři-
lejší. Po chvilce debaty autorů i dalších účastní-
ků bylo řečeno, že vůbec nezáleží, jestli je to tato 
dýně nebo jiná dýně, protože všichni se snažili, jak 
nejlépe uměli, a tak vlastně vyhráli všichni, kdo při-
šli a ukázali svoji představivost a šikovnost.
Tímto hodnocením byl letošní svátek Halloween 
ukončen a všichni se postupně rozešli do svých do-
movů nebo pokračovali v naší suhrovské hospodě.

Ladislav Bartoň,
starosta SDH Suhrovice

pŘeDvánoční 
Dění v kostele 
sv. fRAntiŠkA 
seRAfínskÉHo

I v letošním roce zazněla v kostele sv. Františka Se-
rafínského v Kněžmostě slavná Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby. Vzniká velmi pěkná tradice, kte-
rá se setkává s velkým zájmem posluchačů z blíz-
kého i vzdáleného okolí. Přestože se od dob, kdy 
dílo vzniklo, život velmi změnil, jeho hodnota zůstá-
vá nezměněna. I dnes nás vroucí verše, unášené 
nádhernými tóny, nechají zapomenout na všechno 
kolem. Poděkování za tento nádherný zážitek patří 
také všem protagonistům koncertu, kteří nám pod 
vedením dirigentky Zuzany Kubelkové umožnili při-



Z ARcHivU

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 4 / 201716

sUHRovice, DRHleny 
A sUcHÝ Důl
Vývoj	názvu obce
Suhrovice - 1551, svědek Jan Liška ze Suhrovic, 1561 - ves 
Suhrowicze (soupis vsí panství Solec), 1672 - díl statku So-
leczkého: ves Suchrowicze, 1713 - ves Suhrowicze, 1834 - Su-
chrowitz, součást panství Klášter, taktéž staré rakouské mapy. 
To je v průběhu dějin různý způsob psaní názvu obce.

Původ	názvu	obce
Suhrovice, původně Suchrovice  - ves lidí suchých a mnoho 
pojídajících. Tuto definici názvu jsem poprvé slyšel v r. 1975 
od pana školního inspektora Rajtra ze Suhrovic. A tento ji zase 
slyšel od svého dědečka, který tomuto označení odpovídal, byl 
velký, suchý a mnoho pojídající.
A co k tomu říkají historici a jazykovědci? Dr. J. V. Šimák na str. 
10 svých Dějinných pamětí okresu Mnichovohradišťského od-
vozuje původ názvu od zakladatele obce Suhra - plémě Su-
hrovo (12. století?). Antonín Profous ve svých Místních jmé-
nech v Čechách, díl IV., str. 231, heslo Suhrovice odvozuje 
název obce podle polského příjmení Suchora v Poznaňsku 
(Dolní Slezsko - 1136, Registra Slaská) a z příjmení Suchorz 
ve Slezsku, jenž vzniklo z označení suchorz - člověk suchý 
a mnoho pojídající, slovinsky suhor. A kruh se uzavírá, dostá-
váme se k definici pana inspektora Rajtra. Vzhledem k tomu, 
že se toto označení specifické skupiny obyvatel v téměř stejné 
podobě vyskytuje od severu k jihu napříč Evropou - od Slez-
ska na severu po Slovinsko na jihu soudím, že původ názvu 
obce je staroslovanský. To sice naznačuje vysoké stáří obce, 
ale bez archeologických nálezů je nelze doložit. A tyto zatím 
chybí. Z hesla Suhrovice jsem při citování Antonína Profouse 
vypustil signatury listin, ze kterých uvedené citace názvu obce 
pocházejí, ponechal jsem pouze letopočty a místo některých 
zkratek jsem použil srozumitelnější český výraz.

intravilán obce
Intravilán Suhrovic lze rozdělit na tři části. Budeme-li se dr-
žet prvního číslování domů, zavedeného v polovině 18. století 
za panování císařovny Marie Terezie, pak je první relativně 
samostatnou částí řada usedlostí podél staré cesty, odbočující 
ze současné silnice přes obec na jejím západním okraji a ve-
doucí pod Hrádkem východním směrem k centrální části obce. 
Zde se nacházejí větší usedlosti č. p. 1, 2 a 5. Od centrální čás-
ti obce je dělil pruh zemědělské půdy (mokré louky), který je 
dnes zčásti zastavěn. O stáří cesty pod Hrádkem svědčí to, že 
obytné budovy uvedených usedlostí jsou otočeny zdobenou 
štítovou lomenicí k cestě. V době jejich stavby (v 18. století) 
byla tato cesta hlavní spojnicí mezi Suhrovicemi a Kněžmos-
tem, současná silnice je pozdějšího data, vznikla jako pomocná 
komunikace počátkem 19. století (před r. 1842, vydání prvního 
stabilního katastru). Tato cesta se pod starým kravínem JZD 
napojovala na cestu, vedoucí od současné silnice podél zá-
padní části centrální části obce kolem Topůlku k polím na So-
leckých horách. Označení u Topůlku je podle mohutného, zda-
leka viditelného topolu, který byl jako orientační bod označen 

i ve vojenských mapách. Dnes z něho zbylo torzo, 
jedna z vichřic začátkem tohoto století jej připra-
vila o větší část koruny. Ze staré cesty od Kněž-
mosta před jejím napojením na současnou silnici 
odbočovala další cesta, která dělila západní část 
centrální části obce a v její horní části, před ústím 
cesty z Malobratřic se napojovala na současnou 
silnici do Drhlen. Toto napojení dnes není, cesta 
je slepá, poslední část před napojením na silnici je 
dnes zahradou. Současná náves centrální části je 
na mapě z r. 1842 zakreslena jako zelená plocha, 
na západě ohraničená cestou, vedoucí od západ-
ního okraje centrální části obce přes hráz Suhro-
vického rybníka jednak k polím Na Pláni a druhá 
její větev pokračuje po pravém břehu Kněžmostky 
k rybníku Šíďáku a dále do Drhlen. Na jihu ohra-
ničuje současnou náves zástavba centrální části 
obce a na východě ji ohraničuje silnice do Drhlen. 
Nejmladší částí obce je jednak zástavba severně 
od současné silnice (mezi silnicí a rybníkem Patří-
nem), která propojila po r. 1842 západní část obce 
s centrální a Paseky, které vznikly taktéž po r. 1842 
podél cesty do Malobratřic. Zástavba se napojila 
na několik starších usedlostí podél silnice do Drh-
len a začátkem cesty do Malobratřic.

Drhleny
Součástí katastru obce Suhrovice jsou i Drhleny 
- mají se Suhrovicemi i společné číslování - Su-
hrovice 1 - 18, Drhleny 19 - 31, poslední č. p. 31 
je mlýn pod Drhlenským rybníkem. V Profouso-
vých Místních jménech v Čechách jsem je hle-
dal marně. V této publikaci jsou uvedeny pouze 
obce s vlastním katastrem. Číslování je společné 
od jeho zavedení za Marie Terezie, katastr je spo-
lečný od r. 1842, kdy vyšla první mapa stabilního 
katastru. Název obce pochází podle Dr. J. V. Ši-
máka od vody - původní znění je Drliny a rybník 
Drlinský. Obec vznikla podél rybníků na Kněž-
mostce, od rybníka Drhlenského po rybník Martí-
nek. První písemná zmínka o Drhlenách je až 
v prodejní smlouvě z 25. září 1604, kdy rybníky Ši-
dák (Šíďák), Martínek, Drlinský (Drhleňák) a mlýn 
v Drlinách (Drhlenách) o dvou kolách prodává Jan 
mladší Odkolek z Újezdce a na Horních Malobra-
třicích k panství Valečov.
Pokud není označení Mlýn v Drlinách jen místním 
označením mlýna, byl by toto první písemný doklad 
o existenci vsi Drlin (Drhlen). O rybníku Drhlenském 
je zmínka již v r. 1572, kdy patřil Mikuláši Vančuro-
vi ze Řehnic, majiteli panství Solec. Ve smlouvě 
o dělení majetku mezi bratry Mikuláše a Frydricha 
(Bedřicha) se uvádějí i rybníky Martínek a Ku-
chynka. Zaniklý rybník Martínek má hrz pod Drh-
lenami za autobusovou zastávkou, zaniklý rybník 
Kuchynka se nám zatím nepodařilo zlokalizovat, 
mohlo by jít o dnešní horní část rybníka Drhleňá-
ku, nad soutokem Kněžmostky s potůčkem od Ho-
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dobytek, patřily ke Zvířeticím. A soud se týkal práva pastvy, 
kdo zde bude pást, zda zvířetičtí nebo studenští. A jako svěd-
kové zde figurují dva obyvatelé Suhrovic, Jan Liška a Šimon 
Hubatý. Suhrovice ale musely existovat již před tímto datem 
a patřily pod panství Solec. Roku 1551 pozbyla vdova po Pe-
trovi Vančurovi ze Řehnic a na Valečově solecké panství se 
Suhrovicemi jako zástavu dluhu, zpět je získal až její nástupce 
Jiří Vančura ze Řehnic. Odkdy patřily Suhrovice pod panství 
Solec nevíme, zatím se nenašel jediný dokument, který by po-
tvrzoval připojení Suhrovic k panství Solec, ani u Vančurů ze 
Řehnic, (vlastnili panství od r. 1513) ani u předchozích majitelů 
panství.
Další zpráva o Suhrovicích je z r. 1561 (Sedláček), kdy bratří 
Mikuláš a Frydrich (Bedřich) odkoupí pozůstalost po Jiříkovi 
Vančurovi ze Řehnic a rozdělí si ji. Frydrich dostává oba Sol-
ce, Suhrovice a Žantov a připojil je ke Krnsku. Zbytek získal 
Mikuláš. Tak to zůstalo příštích 100 let. Po smrti Zikmunda 
Vančury ze Řehnic, majitele panství Krnsko se jeho tři syno-
vé dělí. Starší dva - Jan Jindřich a Vilém Josef dostali kaž-
dý půl panství Solec se Suhrovicemi. Zemřeli bez potomků, 
pravděpodobně r. 1671, přesnější datum se mi nepodařilo 
zjistit. Tolik Augustin Sedláček, Hrady, díl X - Mladoboleslav-
sko, str. 138. Dr. J. V. Šimák uvádí datum dělení pozůstalosti 
po Jiříkovi Vančurovi ze Řehnic  rok 1572, mezi bratry se dělí 
pozemky kolem Suhrovic a Drhlen a rybník Suhrovský, ale 
o vsi  Suhrovicích nic.  (Šimák, Dějinné paměti okresu Mni-
chovohradišťského, str. 315).

Zaniklá	ves	Suchý	důl
O této vsi se Šimák zmiňuje v Soupisu památek historických 
a uměleckých v okresu Mnichovohradišťském na str. 584, 
a píše se tu jenom tolik, že je to víska u Malobratřic, vzniklá 
v 16. století a opět zaniklá. Na str. 321 a 322 Dějinných pa-
mětí píše, že Suchý důl patřil k Horním Malobratřicím. Panství 
koupila od Jana mladšího Odkolka z Újezdce a na Horních 
Malobratřicích paní Kunka z Labouně, provdaná za Jana Ji-
řího Vlka z Kvítkova. Jako majitelka je uváděna ještě r. 1615 
(Augustin Sedláček, Rozvržení sbírek a berní r. 1615, str. 4 
- Šimák - Dějinné paměti str. 321, pozn. 7). Po ní získal Horní 
Malobratřice její manžel Jan Jiří Vlk z Kvítkova. Ten jej před r. 
1623 prodal Albrechtu Eusebiovi z Valdštejna, který jej připojil 
k panství Mnichovo Hradiště. Z koupě ale sešlo, neboť r. 1629 
prodali komisaři, zřízení k ruce panny Lidmily Elišky z Kvítko-
va „statek zadlužený, tvrz Horní Malobratřice s dvorem a díl 
vesnice, Nový dvůr s chalupou, vsi Čížov (Čížovka) a Přepeře, 
v Předním Solci a Suchém dole chalupy Zdeňkovi Adamovi 
Mladotovi ze Solopisk“ (Sedláček, Hrady X - Mladoboleslav-
sko, str. 138, stať Malobratřice). A to je poslední zmínka o vsi 
Suchý důl, kterou se mi podařilo sehnat. Místo, kde ves stála, 
se mi zatím nepodařilo zlokalizovat, Šimák ji ve svém Soupisu 
památek historických a uměleckých lokalizuje „do lesa u Malo-
bratřic“. Podle současného rozložení lesních porostů by v úva-
hu připadaly okraje lesa kolem Kaliště nebo okraje lesního 
porostu kolem úvozu Babyky (stará cesta z Horních Malobra-
třic do Suhrovic). Podle některých pramenů měli obyvatelé ze 
zaniklé vsi přesídlit do Suhrovic, ale nevíme zda do puštěné 
vsi nebo jen rozmnožili prořídlé obyvatelstvo Suhrovic během 
třicetileté války. A to je vše, co mohu zatím k tomuto úseku 
dějin Suhrovic říci.

lenických rybníků (dnes Farářské, funkční je jen 
Hoření Farářský, z Doleního je louka a nad býva-
lým pionýrským táborem je zbytek hráze, po které 
jde cesta do Drhlen). Nad pionýrským táborem je 
v Drhleňáku zachovaná část hráze s povodňovým 
přelivem, která kdysi oddělovala dnešní horní část 
Drhleňáku a dělila jej na dva samostatné rybníky. 
Je možné, že rybníky kolem Drhlen včetně mlýna 
a vsi založil již děd zmiňovaného Jana mladšího 
Odkolka z Újezdce a na Horních Malobratřicích 
Vilém Odkolek z Újezdce po polovině 16. stole-
tí, když koupil panství Horní Malobratřice. Kro-
niky ho uvádějí jako velmi bohatého pána, který 
zveleboval panství. Takže zároveň s postavením 
dvou chalup pro lesní dělníky na Čížově (dnešní 
Čížovce) mohl zbudovat i rybníky Drlinský, Martí-
nek a Šidák, které jeho vnuk r. 1604 prodal spolu 
s mlýnem a možná i zárodkem obce k panství Va-
lečov. Jediná záhada je ta, proč rybník Drhlenský 
patřil r. 1572 Mikuláši Vančurovi ze Řehnic, když 
jej r. 1604 prodává Jan mladší Odkolek z Újezdce 
a na Horních Malobratřicích k panství Valečov. Za-
jímavé je, že Drhleny ohraničují dvě usedlosti, spo-
jené s rybníky. Na západním okraji je to usedlost 
pod lesem Kudlákem. Mezi touto usedlostí a silnicí 
ze Suhrovic jsou v mokré louce dvě řady čtverco-
vých prohlubní, které silně připomínají rybí sádky. 
Navíc z lesa Kudláku mezi těmito prohlubněmi pro-
téká potůček, který se za silnicí vlévá mezi rybní-
kem Šidákem a Martínkem vlévá do Kněžmostky. 
Takže usedlost pod Kudlákem mohla být rybářská 
bašta a její majitel mohl mít na starosti zmíněné 
rybí sádky i oba rybníky. A mlynář ze mlýna pod 
Drhlenským rybníkem mohl mít na starosti i ryb-
ník. A mezi těmito usedlostmi mohla ve druhé po-
lovině 16. století vyrůst ves Drhleny.
A ještě jedna záhada. Dr. J. V. Šimák ve svých 
Dějinných pamětech okresu Mnichovohradišťské-
ho uvádí na str. 120 v soupisu vsí z poloviny 14. 
století, přifařených ke kostelu na Solci i ves Drhle-
ny a Čížov (Čížovku). Tyto obce ale za vlády Karla 
IV. nestály. Takže může jít o omyl v dataci nebo 
o mladší soupis přifařených obcí, řádově z přelo-
mu 16. a 17. století. Jinak si uvedenou situaci ne-
dokážu vysvětlit.

Historie obce
Vzhledem ke starobylému názvu obce by obec 
mohla pocházet již ze 12. případně 13. století, chy-
bí nám archeologické nálezy, které by to potvrdily. 
Nejstarší písemný záznam, který potvrzuje exis-
tenci vsi je z r. 1551. Jedná se o soudní spis, který 
dokumentuje soud Adama z Vartenberka, pána 
na Zvířeticích s Jiřím Vančurou ze Řehnic, pánem 
na Studénce. Jednalo se o právo pastvy na vokraj-
cích rybníka Volšáku. Rybník patřil ke Studénce, 
jeho vokrajky (nepravidelně zatápěné a zatravně-
né okraje rybníka), které sloužily jako pastvina pro 
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ing. Theodor Honický
spolupracovník muzea a galerie v České Lípě

slAvík obecnÝ
Slavík obecný je právem považován za nejzdatnějšího pěvce 
v Evropě. „Je králem noci. Po setmění se jeho zpěv nese až 
kilometr daleko, zaslechnout ho je zážitek,“ říká Pavel Kverek, 
umělecký kovář a ornitolog, náš spoluobčan. 
Výzkumem slavíků se zabývá už 35 let a tomuto výročí byla 
také věnována výstava Pavla Kverka o slavících, jejich krajině 
a jedné z nejdelších specializací slavičího krále u nás, kte-
rá proběhla v době od 6. října do 30. listopadu 2017 v Galerii 
„Na schodech“ v Městské knihovně Fráni Šrámka v Sobotce.
Hosty na vernisáži byli také pan Martin Brejška – ornitolog 
a pan Zdeněk Gola – boleslavský výtvarník. Svým zasvěce-
ným a humorným vyprávěním z mnoha setkání s panem Kver-
kem zahájili úžasnou výstavu plnou fotografií slavíků z nádher-
né nedaleké přírody a s podmalovanou reprodukcí slavičího 
zpěvu, který svou krásou a sílou nemá mezi pěvci konkurenta. 
Na výstavě nebyly pouze fotografie slavičího krále, ale i sa-
motného autora při úspěšných akcích odchytu ptáků, jejich 
kroužkování apod. Citlivý návštěvník se nemohl nezakoukat 
do mnoha kronik, mapujících ornitologickou práci po dobu 
dlouhých pětatřiceti let, doplněnou pečlivým zdokumentová-
ním výzkumu na poli slavíků.

To vše ale není nic proti tomu, když se po všech 
milých proslovech dostal ke slovu sám autor vý-
stavy. Přítomní byli přímo vtaženi do slavičích 
dobrodružství, která s humorem a neutuchajícím 
zápalem sobě vlastním dokázal přímo fantastic-
ky odvyprávět. Že všechny příběhy nebyly pouze 
humorné, je nasnadě. V každém případě musíme 
smeknout před odhodláním a vytrváním ve své 
práci a ve víře, že jeho výzkum má hlubší smysl.
To se také potvrdilo, když se na vernisáži neplá-
novaně prozradilo významné ocenění odborníků 
České společnosti ornitologické. Opis zvacího do-
pisu Jiřího Flouska, předsedy ČSO, přikládám.

Vrchlabí, 29. 9. 2017
Vážený Pavle!
Jistě už víš, že výbor ČSO se rozhodl od letošního 
roku udělovat Cenu České společnosti ornitolo-
gické, kterou by rád oceňoval výrazné osobnosti 
přispívající k ochraně našich ptáků a jejich pro-
středí, k prohlubování znalostí o ptácích v České 
republice či k plnění cílů a propagaci ČSO.
Během letošního léta se již z řad členů společ-
nosti sešlo několik návrhů na udělení této ceny, 
výbor je posoudil na svém posledním jednání 
a vybral první dva laureáty pro letošní rok.
Je mi potěšením Ti jménem výboru ČSO ozná-
mit, že jsi jedním z nich. Cena ČSO Ti byla 
udělena za Tvé zásadní aktivování kolem sla-
víků  -  od výzkumných aktivit v terénu, přes 
jejich širokou propagaci prostřednictvím médií, 
Slavičího blogu, Slavičího háje či knihy Slavíka 
z Dubového lesa až po jejich příkladné využití 
k ochraně ptáků i přírody obecně.
Cenu ČSO bychom Ti rádi předali na výroční 
členské schůzi společnosti, která se letos bude 
konat v Písku v sobotu 25. listopadu 2017. 
Děkuji Ti za vzorové propojení odborné, propa-
gační a ochranářské činnosti ve prospěch na-
šich ptáků, pomoc a propagaci práce ČSO a tě-
ším se na další spolupráci.

Srdečně zdraví 
Jirka v. r. (pro tuto chvíli v roli předsedy ČSO)
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Tak se také stalo a pan Pavel Kverek si osobně 
Cenu České společnosti ornitologické  převzal 
v sobotu 25. listopadu 2017 z rukou Zdeňka Ver-
mouzka, ředitele ČSO a Jiřího Flouska, předsedy 
ČSO.
A jaké pocity ze slavnostního Písku má vyzname-
naný Pavel Kverek?
„Ocenění si velmi vážím stejně, jako všech jiných. 
Toto je udělené odborníky. V tuto chvíli by měl člo-
věk odložit skromnost a říct, že slavíci Mladobole-
slavska věhlas opravdu mají. Uvědomí-li si člověk, 
kolik jiných osobností by při výročí 90. let České 
společnosti ornitologické zasloužilo ocenit, rozkle-
pou se mu kolena. Poděkoval jsem domů i krajině, 
navrhovatelům a hlavně slavíkům. Že mne na té 
báječné cestě berou s sebou. Ocenění je i motiva-
cí do dalších let, třeba už do té sezóny šestatřicet.“
Co popřát závěrem panu Pavlu Kverkovi? Hodně 
úspěchů v další ornitologické činnosti, rozrůstající 
se slavičí populaci, mnoho neutuchajícího optimis-
mu, stále tentýž mladický elán, nadšení ve výzku-
mu a hlavně, aby potkal na své tvůrčí cestě co 
nejméně hlupáků!

Karla Mikešová
Kněžmost 

Růže U kostelA
Je to už hodně let, co byla vysazena. Nebyl to 
nápad můj, přišel z radnice, ale růži jsem vybral, 
zasadil a přikoval k roštu, aby ji čerstvou nikdo ne-
ukradl. A pak ji po léta péčí doprovázel. Zasadil 
jsem za život hodně stromů i keřů, růži jedinou. 
Musím však říct, že se vydařila. Když rozvine pou-
pata do prvního květenství, obdivuje ji kdekdo a vi-
děl jsem dokonce mladý pár, který se před ní fotil. 
Ta živá fontána před portálem kvete až zázračně! 
Zázrak však zcela jistě nespočívá v blízkosti sva-

tostánku, vysvětlení je o mnoho prostší. Pomohli proklínaní 
holubi „věžáci“. Množstvím trusu natolik předzásobili zem pod 
zdí a voda z římsy dusík zapravila ke kořenům, že keř může 
vitalitou prasknout. Z přebytku síly kvete v roce opakovaně, 
pak už ale víc pro vzpomínku. Místo je chráněno před mrazem, 
zástavba též místní klima vylepšuje, soli se k růži ze silnice 
naštěstí nedostanou. A ona kvete a kvete. A nejen to, stejně 
též voní! To dnes už samozřejmé úplně není, pugety v květi-
nářstvích třeba i bez trnů v barvách až do modra, kde květ je 
jeden jako druhý, vycepovaný na roštech, takové růže o vůni 
dávno přišly. A přestože obdarovaný často i před kamerami 
v pradávné rotaci k pugetu přičichává, musí ukrývat rozpaky. 
To se u kostela nestane. Větve jsou sice křivé, pichlavé a květy 
nahloučené, ale poctivé. 
Mám rád vůni růží a nelíbí se mi, že dnes záleží více na vzhle-
du. Vůni, co tak nějak vidět už není, té není potřeba. Vím ješ-
tě o jiných, které voní. Ty však až neskutečně! Kdo z vás by 
si chtěl vyzkoušet některou z naučných a zážitkových stezek 
v Dolním Bousově, kterých jsem spoluautorem, na jedné z ta-
bulí vás na takovou upozorním. Z Kněžmostska ji neznám, 
ale tam na okraji starého lomu rozkvétá v létě poléhavá bez-
trnná růže galská. Konkrétní místo, ač uvedeno není, bude-
-li bezvětří, najdete právě po vůni. Ve vyprahlých trávnících 
stranou březoví spatříte růžové květy jako na koberci a poří-
díte zážitek, na který nezapomenete.  A pak jsou tu ještě jiné 
růže, i když uznávám, že nadpisu se zvolna vzdaluji. Divoké 
růže šípků. Tady bych vás za zážitkem poslal směrem opač-
ným, pod Babu na Studénku. Všechna zmiňovaná místa jsou 
současně hnízdišti slavíků, takže krajinu velmi dobře znám. 
Na Staré Studénce v keřových terasách šípková růže domi-
nuje. Trefíte-li se do období květu, i odtud odnesete zážitek 
nevídaný. A foťáky v dlaních nebudou chtít s pobytem končit. 
Protože otočíte-li se k severovýchodu a pohlédnete do dálky, 
neuvěříte, jak krásná krajina doširoka nás obklopuje. Pravda, 
Kněžmost z toho nevychází na této straně příznivě zejména 
poté, co zmizel elegantní topolový větrolam, vše ale zachraňu-
je o kus dál půvabný hřbet Hrádku, tyčící se nad nivou střed-
ního toku Kněžmostky. A když jsem u přírody zdejší, abych 
jen stále nekritizoval zhoršující se skutečnost, cesta k Drhle-
nům za tamními rybníky a k rozhledně za to stojí. Je oblíbená 
a třeba s hospodou v zatáčce u Kněžmostky dělá regionu po-
třebnou reklamu. Podobnou, jako prostředí divočejší a dodnes 
zachované – močály u Nového rybníku. To už jsem se ale, jak 
zjišťuji, vzdálil nejen od kostela, ale i od samotných růží. Ne-
zbývá tedy, než popřát k novému roku.
Do všech cizích zpravodajů, kam dopisuji, můžu nacvakat co-
koli a vždycky si to lidé přečtou. Do zpravodaje zdejšího bych 
si měl dát záležet a být vlastenecký. Na rozdíl od přání ostat-
ních se upnu ke krajině a přírodě v ní. Není to méně než územ-
ní plán či zpráva o hospodaření. Pro mne ne. To, v jakém pro-
středí budete moci vychovávat děti a ony jednou ty své, stojí 
za zamyšlení a nějaké to proti vám pozvednuté obočí. Sám 
v tom mám dávno už jasno a krajiny – té, pro nás pro všechny, 
kvůli které jsem se na Kněžmostsko kdysi přestěhoval – se 
zastávat nepřestanu. Ne na lidech dnes už, na ní mi záleží!
Přeji vám pokud možno poklidné kroky životy i domovinou.                                                    

Pavel Kverek
Kněžmost
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poDěkování nAŠiM 
HAsičůM
Po nedělní vichřici se naklonil vzrostlý smrk před mým domem 
tak, že začal ohrožovat můj i sousední dům a elektrické ve-
dení. Protože už žiji jen sama, byla jsem zoufalá, co udělat. 
Nakonec jsem se obrátila na našeho osadního starostu Mirka 
Štěpánka, který po prohlídce stromu začal konat. 
Během krátké doby přijeli hasiči a přivolali po obhlídce stromu 
výškovou techniku z Boleslavi. Postupně pak smrk pokáceli. 
Chtěla bych touto cestou našim kněžmostským hasičům moc 
poděkovat. Jsem už stará a každá taková událost mě značně 
rozhodí. Díky hasičům a Mirkovi jsem zjistila, že ani v takové 
situaci není člověk na všechno sám a že dobří lidé i v dnešní 
uspěchané době jsou ochotni podat v nouzi pomocnou ruku. 
Kněžmostští hasiči díky, díky Vám!

Hana Straková
Býčina

páR slov k betlÉMU
Článek o kovaném betlému vyšel zde ve zpravodaji loni v zimě, 
ale protože byl vystaven v Kněžmostě až letos a vzbudil zá-
jem, napíšu, co se návštěvník kostela o první adventní neděli 
dozvědět nemohl. 
Betlém se v současnosti instaluje na třídílný podstavec (ve fi-
nále bude dílů pět). Dřevěné jádro od dolnostakorských truh-
lářů bratrů Spěšných je potaženo tepanou mědí, pobíjeno 
měděnými hřebíky. Barevný kov je citlivý na vlhkost, proto je 
konzervován včelím voskem a terpentýnem. 
Kovaných figur je v současnosti kolem padesáti a každý rok 
v zimě během tří dnů práce na doplňování výjevu nějaké přiby-
dou. Sestava v současnosti váží 101 kilogramů. Dílo je zajíma-
vé i proto, že betlémů z kovaného železa mnoho není, pokud 
vůbec nějaký. Kováři v zimě, na rozdíl od jiných řemeslníků ne-
měli čas, pracovali na opravách nářadí pro hospodáře. U prá-
ce si topili, takže kovárna bývala centrem setkávání.
Betlém je vystavován jen v konci roku pod názvem Kněžmost-
ský kovaný betlém. Na mezinárodním setkání uměleckých ko-
vářů na hradě Helfštýně v Lipníku nad Bečvou mu byla uděle-

na Cena poroty. Opakovaně byl (a znovu příští rok 
bude) vystaven v Praze v Betlémské kapli. Dále se 
objevil v kostele v Solci, na výstavách například 
v Dolním Bousově. Viděli ho lidé v Mnichově Hra-
dišti, uvidí v Jičíně. 
V regionu už ale dlouho sám nebude, pracujeme 
na zakázce městského betlému, kde výška figur 
bude dvojnásobná. Letos byla vystavena z něho 
u jeslí svatá Trojice jako upoutávka. 
K výrobě je používáno kujného železa, někdy 
v kombinaci s mědí či nerezovou ocelí. Povrch tvo-
ří černá barva s podílem grafitu. Hovořeno o něm 
bylo například na Dvojce Českého rozhlasu při vy-
sílání z Betlémské kaple či jindy návštěvou přímo 
v kněžmostské kovárně. 
Nápad zhotovit betlém z kovaného železa se zro-
dil před několika lety a vystavován je pravidelně. 
V loňském roce jste jej mohli vidět v pražském 
podzemí nainstalovaný pozoruhodně do písku, 
tedy bez podložky. Přes počáteční obavy o výsle-
dek jsme byli mile překvapeni. Životnost rodinné-
ho díla se odhaduje na stovky let a není určeno 
k prodeji, přestože se nabídky objevují. Hlavním 
autorem je 

Tomáš Kverek
Kněžmost

nevŠeDní 
RoZHovoR
V listopadu oslavila úctyhodných 98 let paní Jiřina 
Cidlinská z Chlumína. Vnuk Leoš domluvil s Jiřím 
Jarošem rozhovor s oslavenkyní, ke kterému mne 
přizvali společně s Jiřím Švermou, který celé poví-
dání zachytil na kameru. Bylo to příjemné vyprávě-
ní s milou a energickou paní, která zavzpomínala 
na své dětství, mládí, těžkou práci v hospodářství 
s úsměvem a vtipem. Prožila příjemné dětství, 
kdy maminka byla možná přísnější jak tatínek, kdy 
s bratrem rádi rošťačili a vzpomíná, jak je ve škole 
dokonce museli rozsadit. Ve vsi se spoustou dětí si 
užívala dětských her, skákání panáka, ale také uči-
la kluky střílet z praku s takovou vervou, že rozbila 
tabulku v okně. „Maminka měla napřaženou ruku, 
ale tatínek mi řekl, abych vybrala kasičku a došla 
do Sobotky dát okno zasklít. Měla jsem desetiko-
runu, tatínek mi něco přidal, tak jsem si říkala, že 
mi zbude na cukrátka. No nezbylo,“ rozpovídala se. 
Nebyly to však jen hry. Také museli s bratrem po-
máhat v hospodářství, pást husy, připravovat pro ně 
míchání. Moc ráda také zpívala, chodila dokonce 
do sboru. „Sbor vedl pan řídící, starej pán, vedl děti 
ke zpěvu. Moc hodnej,“ zavzpomínala. 
V mládí se dostala za prací do Prahy, vzal ji tam 
strýc, bylo to blízko Wilsonova nádraží. Tatínek ji 
sice pustit nechtěl, ale jí se v Praze líbilo, nějakou 
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tu korunku si vydělala. Ale nakonec se vrátila. Co 
ji přimělo vyměnit Prahu za Chlumín? „No ten můj, 
protancovali jsme spolu o pouti celou noc. Nako-
nec přišel, že by se chtěl oženit. A tak jsem se do-
stala na Chlumín,“ zněla její odpověď. A nebylo to 
jednoduché, na Chlumíně chalupa, pár korců polí 
a práce nad hlavu. Ale paní Cidlinská se nedala: 
„V pondělí jsem na Chlumín přišla a všichni říkali, 
že budu do soboty pryč. Vidíte a jsem tu 76 roků.“ 
Začátky zakládání družstev byly těžké a bolestivé: 
„Když si na to vzpomenu, tak nevím, jestli bych to 
dneska přežila. Ale tenkrát jsem byla mladá a tak 
nějak mi to bylo snad i jedno.“
Probrali jsme toho hodně. Také jak dokázala do-
jet na kole do Hubálova, aby vyřešila nějaké věci 
ve škole, kde se syn učil. Odtud jela do Mladé Bo-
leslavi, vyřídila si další záležitosti a vrátila se domů. 
Manžel ji přivítal slovy: „Tak ses projela a nic nevy-
řešila, co?“ Kdepak, paní Cidlinská tenkrát vyřídila 
všechno, co potřebovala. 
Její slova, která podle snachy pronesla, než jsme 
přišli: „Proč jdou, když je mi 98, proč nepřijdou, až 
mi bude 100?“  Tak jsme se domluvili, že určitě 
společně tu její stovku za dva roky oslavíme. 
 Hana Bejrová

Koprník 

geneAlogie
Ve Veselé u Mnichova Hradiště se scházejí 
nadšenci pátrající po svých předcích v našem 
regionu. 
V posledních letech vzrůstá mezi veřejností zá-
jem o pátrání po předcích (genealogii). A genea-
logičtí nadšenci žijí i v našem regionu. Několik se 
jich od února 2017 schází každý měsíc ve Veselé 
u Mnichova Hradiště. Mezi hlavní cíle setkávání 
patří zkoumání vzájemné příbuznosti, která se již 
skutečně u některých členů potvrdila. U lidí, jejichž 
rodiny žijí po mnoho generací v jedné vesnici, totiž 
zdaleka není příbuznost nepravděpodobná. Po-
stupně takto skupina díky poznatkům jednotlivých 
členů mapuje z rodopisného hlediska i některé 
obce a příjmení v regionu.

Mezi další témata schůzek patří i obecná výměna genealo-
gických zkušeností a vzájemná pomoc. Největší problém mají 
členové se čtením kurentu, proto velmi uvítali, že několik schů-
zek navštívil muzejník Václav Holas a připravil si pro účastníky 
procvičování čtení tohoto písma a odborné rady. Oblíbené je 
mezi členy spolku i vzájemné půjčování knih s genealogickou 
a regionálně historickou tematikou.
Spolek nemá právní subjektivitu a funguje jako neformální. 
Účast na schůzkách je bezplatná a otevřena každému. Z dů-
vodu omezené kapacity místnosti pro schůzky je však vhodné 
se předem ohlásit (viz. kontakty na konci článku).
S výjimkou letních prázdnin schůzky probíhají každý měsíc. 
Účast se pohybuje mezi 10 a 20 osobami ve věku 12 – 81 let. 
Dalších několik osob je se spolkem v kontaktu pasivně. Zpra-
vidla se jedná o osoby, které se z časových či zdravotních 
důvodů nemohou schůzek účastnit, případně o lidi, kteří mají 
na Mnichovohradišťsku své kořeny, ale v současnosti žijí 
ve vzdálenějších lokalitách.
Oblast Mnichovohradišťska pro účely spolku není nijak ostře 
vymezená, odpovídá zhruba dnešnímu obvodu obce s roz-
šířenou působností (ORP) Mnichovo Hradiště, ale zasahu-
je z velké části i do ORP Mladá Boleslav a okrajově rovněž 
do ORP Jičín a Turnov. Bez zajímavosti není skutečnost, že 
někteří členové našli shodou okolností vzájemné rodopisné 
vazby i skrze regiony vzdálenější, například Nymbursko, Orlic-
ké hory či okolí Nové Paky. 
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Schůzky probíhají v zasedací místnosti Spokojeného domova, 
o. p. s., ve Veselé u Mnichova Hradiště. Místnost je pro tyto 
účely ideální. Je do ní plně bezbariérový přístup, k dispozici 
je projektor s plátnem, wi-fi připojení a za poplatek i tiskárna 
a kopírka. Spokojený domov si tímto zaslouží velké poděko-
vání. Další poděkování patří Cukrárně U Pavoučka v Bakově 
nad Jizerou, která pravidelně zajišťuje občerstvení. Pokud se 
zajímáte o rodokmeny, přijďte mezi nás!

Kontakty	 pro	 termín	 nejbližší	 schůzky	 či	 jakékoliv	 po-
drobnější	informace:
E-mail: petr-novak@post.cz
Telefon: 724 700 656
Facebook: www.facebook.com/groups/genealogove.mh/

Výběr	příjmení	z	okolí	Mnichova	Hradiště,	Mladé	Boleslavi	
a	Turnova,	po	jejichž	historii	a	vzájemných	vazbách	členo-
vé	spolku	pátrají: Abrahám, Bečka, Beneš, Blecha, Bukvič-
ka, Čapek, Čuban, Danda, Dražil, Dvořák, Fibiger, Flanderka, 
Horák, Hradec, Hyka, Jakš, Knebl/Knébl, Koloc, Koťátko, Kre-
ibich/Krejbich, Kysela, Lochman, Maruška, Nedvěd, Nohynek/
Nohýnek, Novotný, Paldus, Pánek, Pelda, Pícha/Pýcha, Prs-
kavec, Rejnart, Resl, Řezáč, Sedláček, Studničný, Šámal, Ši-
mon, Šlambora, Šlégl, Šulc, Šverma, Tejnil, Tiftrumek, Tondr, 
Vocásek.

Petr Novák
Mnichovo Hradiště

Adventní setkání 
v kostele sv. Františka 

Serafínského v Kněžmostě

Dovolujeme si Vás pozvat 
24. 12. 2017  na 

Půlnoční setkání 
s českými koledami. 

Připravuje Spolek 
za záchranu kostela. 

Vstupné dobrovolné 
na záchranu 

kněžmostských varhan.
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Uzávěrka	Zpravodaje	obce	Kněžmost	číslo	1/2018	je	8.	3.	2018

jubilea oslaví:
leDen  
Ulmanová Květuše Kněžmost 93
Augustin Josef Kněžmost 85
Brzybohatá Marie Kněžmost 75
Havlík Josef Kněžmost 75
Vašková Miloslava Kněžmost 75
Eysseltová Libuše Kněžmost 70
Tichý Ivan Lítkovice 65
Sládečková Eva Kněžmost 65

ÚnoR  
Černá Jiřina Úhelnice 90
Hloušková Jana Úhelnice 75
Rumlová Radoslava Kněžmost 65
Javůrek Lubomír Kněžmost 65
 
bŘeZen  
Hendrychová Marie Kněžmost 93
Bergmanová Věra Solec 90
Váňa Zdeněk Kněžmost 85
Kašpar Jiří Žantov 75
Vrabcová Vítězslava Násedlnice 75
Eysselt Martin Kněžmost 70
Zejbrdlich Jiří Kněžmost 70
Zajíc Zbyněk Úhelnice 70
Rejzek Miroslav Kněžmost 70
Bartoň Jiří Kněžmost 65
Konopčíková Vlasta Chlumín 65
Pánková Věra Suhrovice 65
Novotný Vladimír Kněžmost 65
Štěpánek Josef Čížovka 65
Marat Josef Koprník 65
  

narodili se:
Müllerová Emma 15.6.2017 Kněžmost
Feledik Thobias 25.8.2017 Srbsko
Pažoutová Martina 20.9.2017 Kněžmost 

Stehlík Matouš 23.9.2017 Kněžmost
Trhoňová Julie 2.10.2017 Kněžmost
Hlaváček Marek 7.10.2017 Kněžmost
Linková Laura 8.10.2017 Kněžmost
Pešková Tereza 10.10.2017 Kněžmost
Král Vojtěch 8.11.2017 Kněžmost
Klindera Boris 17.8.2017 Solec

Zemřeli:
Čermáková Jaruše 2.11.2017 Kněžmost
Pihýková Jaroslava 10.11.2017 Kněžmost
Marešová Miluška 6.12.2017 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. 

P  F            2018
Přejeme všem prožití Vánoc 
v klidu, v pohodě, bez nervů, 

zkrátka, aby byli všichni 
šťastní.


