
ZDARMA 3 / 2016

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 3 / 2016

zpravodajpodzimní

obce knežmost



ZpRAvoDAj obce kněžMost / 3 / 20162

RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané, 
otvíráte podzimní Zpravodaj, ale léto se nám posunulo až 
do dnešních dní a především první dva týdny v září byly, co se 
teplot týká, podobné spíše červencovým.
Věřím, že jste si užili dovolené a děti prázdniny a i když neby-
lo léto úplně nejteplejší, rozhodně jsme si ho mohli vychutnat. 
K tomu nám v Kněžmostě přispělo i několik akcí v průběhu léta 
a na začátku školního roku. Tolik koncertů, vystoupení a zajíma-
vých momentů jsme zažili asi málokdy. Vystoupení hvězd Len-
ky Filipové, Hradišťanu a dalších skvěle doplnily i méně známé 
formace. Jednou z nich je i místní, nově založená skupina Sací 
bagři. Jsem si jist, že mnoho místních potěšilo, že zde máme 
takové hudebníky. Chtěl bych všem, kteří je přišli na první vy-
stoupení na tradiční srpnové zábavě podpořit, poděkovat.
Kněžmost prostě stále aktivně žije a v době, kdy píšu tento 
text, je už jen krok k oslavám 700 let od první písemné zmínky 
o Kněžmostě. Věřím, že se bude opět na co dívat a co hezké-
ho prožít.  Místní spolky a nadšenci spolu s pozvanými hosty 
zajisté vytvoří příjemnou atmosféru.
U příležitosti tohoto významného kulatého výročí vznikla 
opravdu nádherná publikace o naší obci. Chtěl bych i touto 
cestou poděkovat všem spoluautorům a zejména paní Petře 
Urbanové, že celou dlouhou a náročnou cestu od první myš-
lenky až k finálnímu dílu ušli. Byla to skutečně složitá a mra-
venčí práce, ale výsledek opravdu stojí za to. Doufám, že toto 
jedinečné a krásné dílo oceníte.
Přeji Vám příjemný podzim, pěkné dny a hodně pozitivních zpráv.

Ing. Adam Pospíšil
starosta obce

ZpRÁvY Z RADnice
Zastupitelstvo obce kněžmost schvaluje
- výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo dle za-

dávacích podmínek na realizaci veřejné zakázky malého roz-
sahu „Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, Kněžmost“ mezi 
obcí Kněžmost a společností BAK stavební společnost, a.s., 
IČ 284 02 758, se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4 - 
Krč,“ za nabídkovou cenu ve výši 5 198 000,- Kč, včetně DPH

- výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlou-
vy o dílo na „Zajištění TDI a výkon koordináto-
ra BOZP při realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, 
Kněžmost“ mezi obcí Kněžmost a společností 
Realstav MB spol. s r. o., IČ 256 85 210, se síd-
lem Klaudiánova 124, Mladá Boleslav, za na-
bídkovou cenu ve výši 465.850,- Kč, včetně 
DPH.

Zastupitelstvo obce kněžmost rozhodlo 
- aby nezastavěná plocha pozemku č. 24/1 v k.ú. 

Kněžmost byla využita a v územním plánu zařa-
zena do ploch s využitím jako otevřený oddycho-
vý prostor s parkovou úpravou a doplňkovými 
stavbami k parkové úpravě a souhlasí s vypsá-
ním veřejné soutěže na studii (návrh vzhledu) vy-
užití náměstí. 

- Rada obce Kněžmost bere na vědomí ceno-
vou nabídku společnosti M.S.B. v.o.s., IČO 
61327051, Boseň 10, ve výši 149.780,- Kč bez 
DPH (tj. 181.234,- Kč s DPH) na práce při reali-
zaci záměru opravy místních komunikací v obci 
Kněžmost (ulice Za Sokolovnou), v místní čás-
ti Chlumín a v místní části Lítkovice a souhlasí 
s vydáním objednávky na provedení stavebních 
prací dle výše uvedené nabídky.

- Rada obce Kněžmost schvaluje záměr prona-
jmout vodní nádrž na pozemku č. 43/2 v k.ú. Ma-
lobratřice.

oZnÁMení o Době 
A Místě konÁní 
voleb
Starosta obce Kněžmost podle § 27 zákona č. 
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů,

oznamuje:

1.
volby do Zastupitelstva středočeského kraje 
se konají:
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a
v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2.
Místem voleb
ve volebním okrsku č. 1 kněžMost - je voleb-
ní místnost v pavilonu základní školy, Na Františ-
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ku čp. 32, Kněžmost, pro voliče podle místa, kde 
jsou přihlášení k trvalému pobytu: Býčina, Drhleny, 
Kněžmost, Suhrovice, Srbsko a Žantov
ve volebním okrsku č. 2 solec – je volební 
místnost v hasičské zbrojnici v Solci čp. 1, pro voli-
če podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: Čížovka, Malobratřice, Solec a Soleček
ve volebním okrsku č. 3 lítkovice – je volební 
místnost v Lítkovicích čp. 29, pro voliče podle mís-
ta, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Chlumín 
a Lítkovice
ve volebním okrsku č. 4 kopRník  – je volební 
místnost v budově hasičské zbrojnice v Koprníku, 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu: Koprník, Násedlnice a Úhelnice.

3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy proká-
že svoji totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebu-
de mu hlasování umožněno.

4.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hla-
sovací lístky.

5.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební 
komise vydá za chybějící nebo jinak označené hla-
sovací lístky nové.

V Kněžmostě dne 19. září 2016   
  Ing. Adam Pospíšil

        starosta

oslAvY 700. vÝRoČí 
obce
I přes lehkou nepřízeň počasí a změny v pro-
gramu, si můžeme dovolit říci, že oslavy 700. 
výročí obce proběhly vydařeně. Počínaje Pro-
danou nevěstou, přestřižením pásky a slavnost-
ním otevřením nových školních tříd na náměstí, 
jarmarku, divadelních scének našeho Človíčku, 
prohlídka základní školy, kde mi vše přišlo po to-
lika letech tak nějak „menší“. Výstava v místní 
sokolovně, která způsobila i několik urozených 
slziček příchozích při pohledu do starých alb. 
Dále křest knihy, jenž by svým obsahem jistě 
předčila i námi tak drahou postrádanou kroni-
ku či hudební vystoupení domluvených kapel 
a mnoho dalšího.

Děkujeme všem, kteří přidali ruku k dílu a pilně pracovali i ně-
kolik týdnů a zasloužili se o další stmelení místních občanů 
v rámci tak obsáhlé třídenní akce. I přesto se mi však dle mého 
úsudku pozdává, že na to, jak se naše obec neustále rozrůstá 
a kolik místních částí má pod správou, zde bylo místy zbyteč-
né prázdno. Snad se nás pod vánočním stromem sejde o něco 
více. Fotografie z uvedené akce naleznete na stránkách obce 
Kněžmost. Příjemný podzim přeje    

Stanislava Drdolová
Kněžmost

knihu o kněžmostu můžete zakoupit na těchto místech: 
v podatelně obecního úřadu a v knihovně kněžmost, dále 
v Mnichově Hradišti v infocentru nebo v knize Monna 
za 300,- kč.

RADnice
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Akce ZÁklADní školY 
ZAČÁtek školníHo 
Roku 2016/2017 
nA ZÁklADní škole
Školní rok 2016/2017 byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. 9. 
v 8 hodin. Od pátku už se žáci učí podle rozvrhů pro stávající 
školní rok, které můžete najít na webových stránkách školy. 

Během září se mohou žáci přihlašovat do kroužků, s jejichž 
nabídkou se můžete seznámit na našich stránkách. Ani le-
tos nechybí velmi oblíbený fotbal, florbal, keramika, turistický 
kroužek, konverzace v anglickém jazyce a další.
Během prázdnin došlo k rekonstrukci školní jídelny a k vytvo-
ření dvou nových tříd na náměstí. Děkuji všem, kteří se podíleli 
na zdárné realizaci obou akcí.
Všem žákům i zaměstnancům školy přeji, aby byl letošní školní 
rok ještě úspěšnější, než ten předchozí.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy 

vÝsleDkY sRovnÁvAcícH 
testů stonožkA
V loňském školním roce proběhlo na naší škole v 5. ročníku 
testování Stonožka, které připravila společnost SCIO. V celé 
České republice se ho účastnilo 11 283 žáků 5. tříd.  Žáci byli 

testováni ve třech oblastech: obecné studijní před-
poklady (OSP), český jazyk a matematika. Dále 
podstoupili test anglického jazyka SCATE (Scio 
Computer Adaptive Test of English), který stanovil 
jejich dosaženou úroveň angličtiny. 
Výsledky testů OSP a matematiky byly srovnatel-
né s ostatními školami. V testování českého jazyka 
byli naši žáci výrazně lepší než na jiných školách. 
12 z 29 testovaných bylo hodnoceno nadprůměr-
ně, přičemž výsledky 9 z nich byly ohodnoceny 
jako vysoce nadprůměrné. 
Test z anglického jazyka prověřoval porozumění, 
orientaci v konverzačních situacích, slovní zásobu, 
gramatiku a pravopis. Dva žáci dosáhli úrovně A2, 
většina splnila úroveň A1 alespoň v jedné oblasti 
(čtení nebo poslech). Nutno podotknout, že rám-
cový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
od žáka na konci 5. třídy základní školy očekává 
úroveň A1 a na konci 9. třídy úroveň A2.
Jeden žák naší školy, Adam Pospíšil, byl oceněn 
jako nejlepší řešitel srovnávacích testů Stonožka 
ve Středočeském kraji. 

Mgr. Marta Pažoutová 

ADAptAČní kuRZ 6. 
tříDA
Ve dnech 1. 9. - 3. 9. 2016 jsme se vydali na adap-
tační kurz se 6. třídou do chatek do rekreačního 
střediska Drhleny. Počasí nám ještě přálo, tak 
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ky od paní kuchařky ze školky, a už jsme vyráželi dál. Museli 
jsme pozdravit oba hastrmánky, krásnou vílu i veselé králíčky 
na ostrůvku s lanovkou. Vyzkoušeli jsme si, kdo dohodí dál 
kousky chleba pro rybičky v rybníku. Přejít po špalících přes 
brod, to už byl opravdový oříšek pro nejednoho předškoláčka. 
Obří houpačka pohoupala všechny ušlé pocestné. A když už 
všechny dobrůtky od maminek skončily v bříškách, tak hurá 
- zpátky za mladšími kamarády do školky. Nazpět jsme si ces-
tu zpříjemnili procházkou kolem Kněžmostského rybníku, kde 
vysoké stromy chránily svým stínem před sluníčkem všechny 
malé poutníky. Na oběd už všichni spokojeně seděli u stolečků 
a sdělovali si své zážitky. Nový školní rok jsme zahájili opravdu 
úspěšně!

Radka Pelantová
učitelka MŠ

MAteřinkA - povolÁní, 
nebo poslÁní?
Mateřská škola podle školského zákona je školou, prvním 
stupněm vzdělávání, má svůj vzdělávací program, který tvo-
ří vedoucí učitelky spolu s kolektivem pedagogů mateřské 
školy. Málokdo si uvědomuje, že učitelka mateřské školy je 
s dítětem delší dobu než jeho rodiče, vzdělává ho a předává 
mu kus sebe, lásku a porozumění. Mnozí rodiče, ale i široká 
veřejnost se mylně domnívají, že pracovní náplň učitelky ma-
teřské školy spočívá v tom, že děti ve školce hlídá. Nemají 
vůbec představu, co obnáší jejich profese. Učitelka nahra-
zuje dítěti maminku v době její nepřítomnosti. Stává se „ma-
minkou na chvilku“. Je empatická k bezpráví, i k potřebám 
lásky a úcty. Dokáže dítěti pomoci zejména v adaptaci na cizí 
prostředí. Dokáže je pohladit, pochovat, usmát se na ně, mi-
lým slovem uklidnit a povzbudit. Ochraňuje dítě před nebez-
pečím, sleduje příznaky případných onemocnění, podporuje 
hygienu, čistotu, péči o zdraví, zdravý životní styl. Učitelka 
podporuje vztah dítěte k rodině.
V roli pedagoga učitelka seznamuje děti se světem kolem nich, 
učí je správně jednat a žít, poznávat svoje možnosti v různých 
životních situacích. Pro její práci je důležitá činnost diagnos-
tická, plánovací, motivační a evaluační. Nejdůležitější  činnosti 
jsou motivační, práce učitelky se tak trochu smíchá s prací he-

jsme si to tam moc užili. Všichni si mohli vyzkou-
šet různé druhy sportů jako např. minigolf, tenis, 
badminton nebo přehazovanou na beach volejba-
lovém kurtu a podnikli jsme i krátký výlet k Drhlen-
skému rybníku. Kurz se všem moc líbil a budeme 
se těšit na další společné akce třídy.

Mgr. Gabriela Hronová

Akce MAteřskÉ 
školY
tuRistikA 
ZA HAstRMÁnkY
Začátek školního roku jsme ve školce přivítali tu-
ristickou vycházkou za hastrmánky k Suhrovic-
kým rybníkům. V pátek 9. 9. nejstarší děti z naší 
školky vyrazily přes Důně a nově vystavěnou část 
Na Pazderně v zářivých vestičkách směrem k Su-
hrovicím. Sice se někteří malí turisté zpočátku 
pídili po tom, jakým to autobusem pojedeme, ale 
po zjištění, že „po vlastních“, se tohoto úkolu zhos-
tili velmi dobře. Za krátkou dobu jsme dorazili k su-
hrovické hospůdce, u které děti ochutnaly svačin-
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reckou a dokáže tak nadchnout děti pro různé činnosti. Každá 
učitelka musí být dobrým organizátorem, mít dobře promyšle-
né svoje jednání v průběhu celého dne, vymýšlet aktivní čin-
nosti po celý rok, zajišťuje představení pro děti, vystoupení pro 
rodiče a mnoho dalších akcí.
Pro mnohé učitelky pracovní den nekončí odchodem dětí 
z mateřské školy, některé činnosti dokončují ještě doma nebo 
mimo mateřskou školu. Stává se, že kromě pedagogické prá-
ce se učitelky občas rekvalifikují do role provozních pracov-
níků - pomáhají přestěhovat nábytek po a před malováním, 
pomohou s úklidem, zaskočí v jídelně. Předpokládá se, že 
učitelky při svých „profesích“ musejí být trpělivé, psychicky 
vyrovnané, empatické, tolerantní, asertivní. Automaticky se 
očekává, že budou zodpovědné, spravedlivé, komunikativní, 
důsledné a neustále v dobré náladě. Nesmíme zapomenout, 
že učitelkám pomáhají i nepedagogičtí pracovníci, bez nich by 
si učitelky nemohli za celý den ani odskočit, protože se od dětí 
nesmí vůbec vzdálit.
Učitelky mají ze zákona nárok na osm týdnů řádné dovole-
né na zotavenou, kterou si nemohou vybrat během školního 
roku za plného provozu. O prázdninách jsou však MŠ k pro-
vozu nuceny provozovatelem. ZŠ automaticky podle školské-
ho zákona 6.29/1984 Sb., §38 odst. l, v době letních prázd-
nin zavírá a nikdo se neptá, co bude s prvňáky či druháky, 
kteří zajisté nezvládnou být sami doma. Jaký je rozdíl mezi 
učitelkou základní školy, vychovatelkou a učitelkou mateřské 
školy? Potřebují také nabrat síly po každodenní práci, plného 
nasazení a stresu, kdy jejich odpracované hodiny u dětí jsou 
opravdu šedesátiminutové, nikoli pětačtyřicetiminutové jako 
v ZŠ s přestávkami či volnými hodinami. Je také na zváženou 
počet dětí na učitelku (překračované limity - 28 dětí ve třídě je 
běžná praxe), a to i na pobyt venku. Dovedete si představit, 
když jde sama učitelka s 28 dětmi na hygienu a WC? Učitelka 
musí mít neustále přehled o všech dětech. Nemluvě o po-
bytu venku. Zažil někdo z vás vycházku s 20 tříletými dětmi 
po vsi či za vsí, kde nejsou chodníky a pohybujete se s nimi 
po vozovce (počasí nedovoluje být vždy na školní zahradě či 
hřišti)? Maminky leckdy nezvládnou ani dvě své děti a po uči-
telkách mateřské školy se požaduje, aby jedna uhlídala 20 
dětí, a ono „stačí“ 10. Pobyt venku by měli podle uvážení 
zajišťovat dvě učitelky. Nikdo si vůbec neuvědomuje, že i uči-
telka je jenom člověk a může se jí udělat nevolno, omdlít, 
cokoli. Pokud jde ale sama, co se stane s těmi 20 malými 
dětmi? O tom kdysi rozhodl někdo, kdo nikdy nebyl v praxi, 
v dobách hluboké totality a tento přežitek trvá dodnes. Měli 
bychom si uvědomit, že zatímco rodiče mají jedno, dvě až 
tři děti, učitelka vzdělává 20 a víc individualit a každé dítě 
má dovést ke splnění vzdělávacích cílů, kterých není málo. 
Mezerou v zákoně je i přednostní přijímání předškoláků bez 
doložení trvalého pobytu. Jsou tak diskriminovány spádové 
děti, jejichž maminka se vrací po rodičovské dovolené do za-
městnání, ale dítě jí do MŠ nevzali, protože museli upřed-
nostnit předškoláka z jiné oblasti. Máme pocit, že v našich 
zákonech je tolik nesrovnalostí, že by je měli řešit odborníci 
z praxe. Tak co myslíte, je pořád ještě učitelka mateřské školy 
povolání, nebo poslání?

Z odborného časopisu Informatorium 3-8 
zpracovala Radka Pelantová
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vítejte 
v kniHovnickÉ 
lAboRAtoři,
tak to je nový počin naší knihovny pro čtenáře 
od 7 – 10 let. Stejně jako v klubu COOLDAY, bude-
me KNIHOVNICKÉ LABORATOŘI věnovat vybra-
ná odpoledne zaměřená na dovednostní pokusy. 
Dále najdete v knihovně KNIHOVNICKOU POHO-
TOVOST, což je koutek s knižními novinkami a do-
poručenou četbou.
KNIŽNÍM CHEMIKEM se může stát každý, kdo se 
setkal s knihou, kterou nenašel v naší knihovně 
a rád by ji doporučil jak kamarádům, tak nám kni-
hovnicím Ladě a Ivě.
Podmínkou je, že knihu musí přinést ukázat, po-
psat její obsah a následně si odnese nálepku Kni-
hovnické laboratoře.
NÁLEPKU KNIHOVNICKÉ LABORATOŘE získá 
i ten čtenář, který zapíše přečtenou knihu a my ob-
sah s vaším dovolením, vyvěsíme na web knihov-
ny do sekce KNIŽNÍ CHEMIK.
Jak se bude tento nový klub KNIHOVNICKÁ LA-
BORATOŘ rozvíjet, bude záležet hlavně na vás 
čtenářích.

s novÝM školníM 
RokeM přivítÁMe žÁkY 
ZÁklADní školY v nAší 
kniHovně

vedoucí knihovny: ivana cenefelsová
e-mail:  ivana.cenefelsova@knezmost.cz

knihovnice:  lada charvátová
e-mail:  lada.charvatova@knezmost.cz

telefon:   326 784 244
mobil:  734 479 675

výpůjční doba:
PO  09.00 – 17.00
ÚT  09.00 – 18.00
ČT  09.00 – 17.00
PÁ  09.00 – 15.00

e-mail:   knihovna@knezmost.cz
www:  http://knezmost.knihovna.cz/
fb:  https://www.facebook.com/obecniknihovna.knezmost
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jak to mají holky: saftová, lauren
Alex, Mollie a Veronica jsou nejlepší kamarádky, 
jsou nerozlučné ve škole i mimo ni. Všechny holky 
na škole jim jejich přátelství závidí a na večírcích 
na nich mohou oči nechat. Ale jak je to s nimi do-
opravdy?

selekce, elita, první, Dcera: cassová, kiera
Pro třicet pět dívek je Selekce životní šancí. Pří-
ležitostí k útěku od života, který jim byl stanoven 
od narození. Být obklopena světem třpytivých šatů 
a drahocenných šperků. Žít v paláci a soutěžit 
o srdce krásného prince Maxona.

Dědečkův velký útěk: Williams, David
Nový román Davida Walliamse je úžasnou směsicí 
smutných momentů, detektivních motivů i typicky 
walliamsovského humoru.

láska přes mobil: Minte – könig, bianka
Čtrnáctiletá Hanna dostane k narozeninám mo-
bil a nejednou se jí začne ozývat anonymní ctitel: 
pouští jí zamilované písničky, přidá jen pár slov 
a zavěsí…

léto, kde jsme se potkali: constantinová, Robin
Cassidy má za sebou ošklivý rozchod. Když do-
stane nabídku pomáhat na letním táboře, nevá-
há a jede. S novou životní situací se vypořádává 
i Bryan. Po těžkém úrazu skončil na vozíku a jeho 
myšlenky se točí jen kolem toho, co už nikdy ne-
zažije.

prodaná nevěsta + cD: Marková, jiřina
Autorka vypráví děj opery srozumitelně a s ohle-
dem na dětského čtenáře. Po dějové části knihy 
následuje část naučná, kde se dočtete zajímavosti 
o Bedřichu Smetanovi. 

kam zmizela Anna: juráčková, lenka
Třináctiletý Adam pomáhá tátovi s úklidem v domě, 
který rodina nedávno koupila. Dům je starý a bude 
potřebovat mnoho oprav, má však v sobě něco ne-
zvykle tajemného.

Dýchání pod vodou: Flinn, Alex
Nick je jedním z vyvolených. Studuje vysokou ško-
lu, je inteligentní, oblíbený, bohatý. Lidé si myslí, 
jak snadný má život. Až na jednu věc. Nick nikdy 
nikomu neřekl o otcově násilnické povaze.

Hvězda: Flinn, Alex
Někdy se blog stane tím jediným místem, kde se 
můžete bez obav svěřit se vším, co vás trápí. Tak 
to aspoň dělám já. Podle ostatních jsem prý skvě-
lá, talentovaná, prostě okouzlující, ale já si tak roz-
hodně nepřipadám, spíš naopak...

poZvÁnkY nA Akce 
kniHovnY

vstup 50,- kč - senior klub, děti 30,- kč   

HRAJÍ: Barbora Jánová a Gustav Hašek, vstupenky v před-
prodeji 100,- Kč – na místě 120,- Kč.

Několik zajímavých knižních úlovků se podařilo získat díky do-
taci z programu Česká knihovna.

knižní poHotovost
Anička u moře: peroutková, ivana
Tentokrát Anička odlétá se svými rodiči na krátké prázdniny 
do Egypta, do přímořské Hurghady.
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Hledá se hvězda: brodecká, lenka
Dobrodružná pohádková detektivka pro princezny.

Dobrodružství rodiny smolíkovy: Rigo, béla
Mírně potrhlá rodina se přestěhovala z televiz-
ní obrazovky do knížky! Je tu Pepa Smolík, otec 
rodiny, ale věčně pod pantoflem, jeho energická 
manželka, pubertální dcera Týna, vynálezce Lá-
dínek i neposedný pes Zorro, o tajuplném MZúX 
ani nemluvě!

Záplaťák: bass, Guy
V opuštěném hradu žije podivínský profesor, čistě 
z vědeckého zájmu vyrábí v tajnosti humanoidy, 
Frankensteiny, lebkouny, jednooké pavouky s kří-
dly, chodící ryby, tříruká monstra. Občas profesor 
ani sám netuší, co to vlastně vynalézá...

Záchranáři v akci: burchett, jan
 Zoe a Ben obvykle doprovázejí své rodiče, kteří 
jako veterináři cestují do různých koutů světa. Jen-
že tentokrát zůstali doma. Když už ztrácejí naději, 
že ještě zažijí nějaké dobrodružství, dostanou zá-
hadný vzkaz. 

lili módní návrhářka: ubac, claire
Lili se splnilo její velké přání – byla přijata na ná-
vrhářskou školu! Těší se na první školní den 
a na nové kamarádky, které tam potká. Jenže její 
krásný sen se rychle promění v noční můru.

knižní příRůstkY
Dlouhá cesta: körnerová, Hana 
V září 1793 ovládli Francii jakobíni a jejich téměř 
roční soupeření o moc s girondisty vyvolalo novou 
vlnu poprav.

já a ona: körnerová, Hana
Příběh hlavních hrdinů – Lenky a Michala – je vy-
stavený na obrazech z manželského života.

cukr a sůl:  körnerová, Hana
Doposud idylické manželství Luboše a Nory za-
znamenává trhliny. Dcery Dominika a Veronika 
jsou ve věku, kdy už nepotřebují chůvu a Nora se 
chce začít realizovat ve své profesi. Její manžel je 
však zásadně proti.

Duhový most: körnerová, Hana 
Olga je obyčejná žena, prodavačka, matka dese-
tiletého syna Filipa a manželka vysokoškolského 
učitele. Má své sny a touhy, které by chtěla promě-
nit ve skutečnost. 

stříbrná zátoka: Moyes, jojo
Lisa McCullenová se nikdy nedokázala odpoutat 
od minulosti. Ale nedotčené pláže a uzavřená ko-

munita obyvatel australského přímořského městečka jí nabízí 
svobodu a bezpečí, po nichž tolik touží – když už ne pro sebe, 
tak pro svou desetiletou dcerku Hannah.

špulka modré nitě: tyler, Anne
Rodina Whitshankových oplývá jakýmsi nepopsatelným náde-
chem výjimečnosti, zároveň se ale podobá jakékoli jiné rodi-
ně. V příbězích, které jednotliví protagonisté vyprávějí sobě 
i jiným, odhalují jen část pravdy.

nevěrné ženy pijí sauvignon: Fojtová, věra
Další příběh z řady vinařských krimi se opět odehrává v kou-
zelném jihomoravském kraji pod Pálavou, mezi vinohrady, vin-
nými sklípky a vinaři.

Zámek lásky: kelly, cathy
Tess je svým životem spokojená: bydlí v idylickém přímořském 
městečku Avalonu, má manžela, dvě děti a vlastní krámek se 
starožitnostmi. Náhle se jí však začne manželství rozpadat – 
a do města se vrací její první láska, muž, který ji kdysi tak ranil.

výtečník v jejím loži: jeffries, sabrina
Jediná karetní hra nám muže obrátit život naruby… Jarret 
Sharpe by si nejraději vydělával na živobytí karbanem. Pro-
tože ale poslední dobou spíše prohrává a navíc čelí babiččinu 
ultimátu, že se musí do roka oženit, rozhodne se jednat.

kobra: Forsyth, Frederick
Mladík, který umírá ve washingtonské čtvrti Anacostia, by se 
ani v nejmenším nenadál, že jeho smrt vyvolá novou válku 
mocností. Tentokrát však nepůjde o politiku, o vojenskou pře-
vahu ani o zdroje surovin, tentokrát půjde o prostý bílý prášek 
zvaný kokain.

trevayne: ludlum, Robert
Trevayne je nedotknutelný. Ve třiceti se stal vlastním přičině-
ním milionářem. Pak udělal skvělou kariéru jako vysoce po-
stavený vládní úředník. A nyní vede jednu z největších nadací 
ve Spojených státech. Trevayne je vysoce inteligentní a ne-
zkorumpovatelný. Nikdo si na něj nepřijde a nikdo na něj nic 
nemá – nebo si to alespoň myslí.

skandál století: přibský, vladimír
Příběh Václava Hanky, bibliotekáře Českého vlasteneckého 
muzea, a jeho přátel kaplana borče, justiciára Sklenčky, básní-
ka Lindy a malíře-restaurátora Horčičky, kteří na podzim roku 
1817 obeznámili českou veřejnost s rukopisem královédvor-
ským a zelenohorským.

Ivana Cenefelsová
knihovnice

inFoRMAČní střeDisko 
2016
Sezóna 2016 se nesla v duchu dovolených s dětmi. Vzhle-
dem k letošnímu letnímu počasí bylo nejvíce dotazů směřo-
váno právě na vyžití, výlety a akce pro děti. Hrady, zámky, 
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skalní města, to je již evergreenem Informačního střediska. 
Nově a stále častěji se objevují dotazy na technické památky, 
přírodní zajímavosti, ale také církevní památky, které zažívají 
znovuobjevení.
V srpnu jsme museli řešit jeden z největších technických pro-
blémů, které nás zatím potkaly a to vytopení IS. Jakou spoušť 
může způsobit prasklá hadička na toaletě, jsme si do té doby 
nedovedli nikdo představit. Za vydatné pomoci celého týmu 
Informačního střediska se nám podařilo tuto spoušť zlikvidovat 
a provoz udržet v provizorních podmínkách až do konce sezó-
ny. Děkujeme i našim přátelům, kteří nám přispěchali na po-
moc.
Nabídku Informačního střediska jsme letos obohatili o novou 
pohlednici Kněžmostu, vizitky Příhrazské skály a Dětská na-
učná stezka Příhrazskými skalami, dále výrobky CENTRA 
83 (Poskytovatel sociálních služeb). Návštěvníci IS měli také 
k dispozici automat na kávu.
Rozhledna Čížovka, to je samostatná kapitola. Dotazů zodpo-
vězených na toto téma je nespočet. Stále dokola opakujeme, 
že rozhledna je nedokončená a tím pádem nepřístupná. Bo-
hužel žádné nové informace k otevření rozhledny od vlastníka 
„což je Středočeský kraj“ nemáme. 
Poděkování patří sponzorům a spolupracovníkům, kteří nás 
podporovali a pomáhali s chodem Informačního střediska.
Jsou to:  ŠKODA AUTO, Kofola, OÚ Kněžmost, OÚ Boseň, 
technická četa obce Kněžmost, brigádnice IS Kněžmost.

senioR klub nA poDZiM
S podzimem se navrací i aktivity Senior klubu. Doufáme, že 
jste si léto pěkně užili a těšíte se na program, který jsme pro 
vás připravily.

HÝbeMe se
Jako již tradičně vždy v sudé pondělí budeme plavat v turnov-
ském bazénu. V liché pondělí budeme cvičit na míčích s Má-
šou Pokornou.

noRDic WAlkinG
Podzimní dny obohatíme o výlet s hůlkami. Projdeme si nauč-
nou stezku Rečkov - Klokočka.

DivADlo A cestopis
Na říjen je pro vás připraveno divadelní představení z cyklu 
Listování - Kafe a cigárko a cestopisná přednáška rodiny Má-
rových o cestě do Afriky.

vu3v
Procvičte si své mozkové buňky a zapojte se s námi do progra-
mu přednášek Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Téma 
je nanejvýš zajímavé - KOUZELNÁ GEOMETRIE. Program 
šesti přednášek je nenáročný. Obětujte ze svého volného 
času jednu hodinu za 14 dnů. Kromě vědomostí získáte i nové 
přátele a smysluplně vyplníte svůj volný čas. Začínáme 6. 10. 
2016 od 16:00 hodin v základní škole v Kněžmostu. Přijďte se 
nezávazně podívat na první lekci.

RukoDělnÁ DílnA
Rády bychom se pokusily o projekt rukodělné díl-
ny, ve které nabídneme program seniorům s po-
hybovým omezením. Samozřejmě je dílna otevře-
na všem členům Senior klubu. 
Smyslem této dílny je zapojit ruce i mysl, procvičit 
tím mozek a jemnou motoriku. Zhotovené výrob-
ky se pokusíme prodat na našem předvánočním 
jarmarku a výtěžkem podpořit vybranou charita-
tivní společnost. Kterou? To je na vás, společně 
ji vybereme. 
Těšíme se na vaše šikovné ruce.

setkÁní senioRů
V listopadu vás čeká SETKÁNÍ SENIORŮ. Pokusí-
me se navázat na loňský úspěch této akce. Zhod-
notíme rok 2016, nebude chybět menší kulturní 
program, popovídáte si s přáteli a prodiskutujeme 
náplň Senior klubu na rok 2017.

O všech akcích Senior Klubu budeme podrobněji 
informovat prostřednictvím Infokanálu. Pokud In-
fokanál nemáte, rády vám ho zřídíme. 

O všech chystaných akcích se také dozvíte 
v obecní knihovně.

poDZiMní novinkY 
pRo školní 
DRužinu A školní 
klub
Začal školní rok a s ním i návštěvy dětí ze školní 
družiny a školního klubu u nás v knihovně.    
Co je pro vás nachystáno? Pro starší děti ze škol-
ního klubu je připraveno téma SPORT. Děti si toto 
téma sami vybraly. Povídání o sportu, sportovních 
odvětvích, fair play chování sportovců a mnohé 
další.

Pro mladší děti z družiny je připraveno téma: 

poZnÁvÁMe svět 
- oD DinosAuRů po souČAsnost

Povídání a pohádky o všem kolem nás. 

Lada Charvátová knihovnice
pracovnice Informačního střediska
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Po této ukázce následovala chvilka oddechu a přiblížila se 
doba, kdy jsme ocenili vyznamenáním naše současné čle-
ny.
Jak to bývá zvykem, na konec oslav patří vždy volná zábava 
s hudbou a posezením u dobrého piva, něčeho ostřejšího, klo-
bás, masa či voňavého kafíčka, které bylo doplněno vlastno-
ručně upečenými dezerty, koláči, které věnovaly naše místní 
ženy, a musím přiznat, že všechny druhy byly výborné. Tímto 
bych jim chtěl za nás hasiče poděkovat.
Během volné zábavy jsme si připravili mimo program malé 
překvapení, a to ohňostroj, který byl vrcholem celého dne. 
I když se všichni velmi dobře bavili, tak hudba utichla půlnocí 
a lidé zůstávali a bavili se dál, kdyby nezačal déšť, který defi-
nitivně ukončil oslavy.
Myslím si, že se nám tento den podařil včetně hezkého po-
časí skoro až do konce a až na maličkost vše probíhalo bez 
problémů a doufám, že se na tuto událost bude v dobrém 
vzpomínat tak, jako se vzpomíná na oslavu 100 let hasičů 
Suhrovice.
Na závěr je také nutné si říci, že takováto akce by se ne-
obešla bez pomoci, a tímto způsobem bych chtěl poděko-
vat obci kněžmost, která nás podpořila nejen finančně, 
ale i po stránce technické, dále finančním dárcům: Reso 
Mb - MUDr. Oldřich Šlégl, inprosan - ing. Evžen Krous-
ký, Hennig cZ s.r.o. - Miroslav Svoboda, lipraco - Václav 
Jancák, Rps -  František Báček, kemp Drhleny - Iveta Su-
chá, pivovar svijany, suntropic – ing. Daniel Chlebničan, 
sDH boseň – bezplatné zapůjčení hasičské stříkačky DS16 
a všem, kdo nás podpořili pomocí finanční sbírky na tuto 
akci. 

Nechci taky zapomenout na pomoc našich členů při přípra-
vě, účasti při občerstvení a následně úklidu návsi i hasičské 
zbrojnice.

„Takže za dalších 5 let při příležitosti 130. výročí založení sbo-
ru dobrovolných hasičů Suhrovice.“
 Ladislav Bartoň

starosta SDH Suhrovice

125 let sDH 
suHRovice
V letošním roce tomu bude 125 let, kdy obyvatelé 
Suhrovic a Drhlen založili Sbor dobrovolných ha-
sičů Suhrovice, který měl ochránit jejich stavení 
a majetky před požáry.
Proto jsme se rozhodli toto výročí si připomenout 
a oslavit.
Přípravy na tuto oslavu se začaly plánovat po-
čátkem roku, kdy se určil datum, sobota 20. srp-
na 2016, místo – Suhrovice, náves. Vytvořili jsme 
si předběžný program akce a rozdělili úkoly. Čas 
pomalu utíkal, přípravy pokračovaly dobře a den 
oslav se začal přibližovat.
Během tohoto času proběhlo několik přípravných 
schůzek zaměřených na aktuální stav příprav, aby-
chom se vyhnuli případným problémům během 
celého dne oslav. Vše bylo jak má a nadešla sobo-
ta 20. srpna 2016, 14 hodin.
Lidé se začali scházet už od začátku a měli mož-
nost si prohlédnout výstavku fotografií, kronik, po-
hárů v hasičské zbrojnici, které máme k dispozici 
a zavzpomínat na svoje předky, nebo již nežijící 
bývalé hasiče. K tomu taky byla v prostorách návsi 
vystavena technika, která dle dochovaných infor-
mací sloužila nebo slouží suhrovským  hasičům.
Jediná stříkačka, která zde chyběla, byla první 
koňská, což nás mrzelo.
Tyto výstavky bylo možné zhlédnout po celý den 
a k tomu, abychom nepátrali pouze v minulosti, 
předvedli naši mladí hasiči to, co se naučili bě-
hem posledních let. Jejich úkolem byl požární útok 
na hořící stojan. Vše se podařilo a oheň byl uha-
šen.
Jako ocenění za zdárně vykonaný úkol, náš člen 
Milan Petrtýl ochotně pomocí své čtyřkolky vozil 
děti po Suhrovicích, kterým se tato zábava ne-
smírně líbila, což bylo vidět na jejich usměvavých 
tvářích.

spolkY
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tj sokol kněžMost – 
cviČení Dětí
První školní dny jsou úspěšně za námi. Dětem začala škola 
a během září se začínají rozkoukávat, do jakého kroužku se 
zapíší a rodiče zjišťují, co by tu jejich ratolest mohlo bavit. My 
v Sokole vám nabízíme především sportovní vyžití pro vaše 
nejmilejší, nejmladší rodinné příslušníky, pro které v Kněžmos-
tu jsou již roky připravovány, jak cílené tréninky např. tenisové, 
fotbalové, ale také Sokolská všestrannost, která děti připraví 
na jakýsi režim a jsou pak lépe připraveni na dril určitého spor-
tu.
Nové přístupy k životu a jeho hodnotám v současné době 
plní stránky všech dostupných médií a lidé si čím dál tím 
více začínají uvědomovat svůj podíl na zdraví. Otázka zdra-
ví má své nezastupitelné místo ve vztahu ke smyslu života 
a zdravého životního stylu. Význam pohybové aktivity je pro 
zdraví člověka nepostradatelný. Vzhledem k pokroku, kdy 
děti od přirozeného pohybu lehce odláká TV či PC, by mělo 
být cílem rodičů poskytnout svým dětem možnost zdravě 
vyrůst! Pohyb nemusí přinášet vrcholové výkony ani rekor-
dy, ale cílem je naučit děti jednoduché motorické činnos-
ti, zdokonalovat je v nich, aby se naučily vnímat své tělo 
i s možnými nedostatky. Každý z nás je totiž jedinečný a ka-
ždý z nás vyniká v něčem jiném. Ukázat dítěti v čem je 
dobré je úžasný zážitek. Dítě v tomto okamžiku nevědomky 
věnuje kousek toho dětského štěstí i vám, těm, kteří mu to 
umožňujete. Touto cestou nabízím vašim dětem možnost 
pohybové aktivity. V hodinách, které připravuji, se snažím 
vést děti k radosti z pohybu - především.  Respektování in-
dividuálních rozdílů je samozřejmostí. Cílem hodin je správ-
né držení těla, uvědomování si svého těla (vědomé zapo-
jování svalů), možností vlastního těla (rychlost, vytrvalost). 
Pozornost, vůli, paměť, ale i fantazii, se snažím v dětech 
podněcovat například hraním psychomotorických her, při-
čemž důležitým prvkem je i relaxace.
Hodiny pro předškoláky jsou již bez rodičů, bez doprovodu, 
děti zde jsou samy za sebe, zodpovídají za své chování, ne-
sou za ně i důsledky a to vede k jejich osobnímu růstu. Děti se 
v tomto věku rády osamostatňují (znáte: „já sám/a“), uvědomují 
si své vlastní JÁ.
Mladší žáci už vědí, jak a co funguje, chtějí vyniknout nad 
ostatní, jsou více soutěživí. V hodinách však jsou tým. Tým, 
který musí spolupracovat, musí se naučit pomáhat druhým, 
slabším a nepovyšovat své dovednosti nad dovednostmi 
ostatních.  Jde především o to, aby se naučily prožívat radost 
z pohybu spolu s ostatními.
A mým cílem je, aby vaše dítko odcházelo od nás ze Sokola 
šťastné a už se těšilo na další hodinu plnou sportovní radosti 
a setkání s kamarády. A vás zvu, přijďte se k nám do Sokola 
podívat. Neboť staré sokolské heslo: „Ve zdravém těle zdravý 
duch“ je stále aktuální.

Přeji vám krásný podzim
Martina Hovorková

Kněžmost

setkÁní obYvAtel 
přÁtelskÝ 
kněžMost
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí uspo-
řádal spolu s obyvateli ulic K Důním a K Cihelně  
dne 20. srpna v areálu střelnice 2. ročník setkání 
obyvatel Přátelský Kněžmost.
Akce začala ve  14 hodin soutěžemi pro děti, 
kde děti plnily jednotlivé úkoly a po jejich splně-
ní si vybraly odměnu. Pro obyvatele začala hrát 
a zpívat od 16:30 hod. hudební skupina Country 
volume, poté jsme slyšeli známé skladby od zpě-
vačky Lenky Filipové, dále zde  vystoupila hudeb-
ní skupina Bugles se známými písněmi od Beatles 
a na závěr zahrála skupina Faktor. 
Počasí nám přálo a po celé odpoledne bylo za-
jištěno bohaté občerstvení. Jsme rádi, že si toto 
odpoledne nenechalo ujít mnoho obyvatel, kteří 
si  jistě odnesli hezký kulturní zážitek. Rád bych 
poděkoval touto cestou p. Jiřímu Švermovi, který 
nám zdarma natočil DVD z této akce a všem  co 
nám pomohli s realizací této akce. Dále chci po-
děkovat všem sponzorům, kteří přispěli finančním 
příspěvkem na akci, bez jejichž pomoci by to neby-
lo možné v takovém rozsahu realizovat.

Václav Honc 
předseda spolku

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 3 / 2016
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V závěru svého sdělení bych ráda poděkovala všem vedou-
cím, jmenovitě: Barboře Kafkové Jašekové, Tereze Hrubošové, 
Anně Indrákové a Michaele Vitmajerové za pracovní nasaze-
ní, kreativitu a vždy dobrou náladu. Dále bych ráda poděko-
vala naší skvělé kuchařce, která na všech táborech ochotně 
a s nasazením vařila, paní Drahomíře Černé a v neposlední 
řadě všem členkám jezdeckého kroužku, které ochotně na tá-
borech pomáhaly. 
JO Kněžmost pořádá dne 22. 10. 2016 od 10 hodin již tra-
diční Jezdecké hry. Čeká vás bohaté občerstvení, svezení 
dětí na koních a podívaná na sportovní výkony dětí z jez-
deckého oddílu.

za JO Kněžmost Petra Černá

pRůběH veřejnÉ sbíRkY
28. května tohoto roku jsme vyhlásili veřejnou sbírku na obno-
vu varhan a rádi bychom Vás seznámili s jejím průběhem.
Když se nás před dvěma lety sešlo několik nadšenců, kterým 
nebyl lhostejný osud kněžmostského kostela, okamžitě jsme 
věděli, že tato budova bude pro občany Kněžmostu a okolních 
obcí tou jedinou správnou, kde se dají pořádat koncerty a kul-
turní akce. Jsme totiž v obci, kde za minulých dob bohudík 
(a dnes už musíme říci bohudík s plným přesvědčením) nikoho 
nenapadlo postavit tzv. „kulturák“ a nyní můžeme za pomoci 
faráře Pavla Macha využívat náš kostel k potěše všech nad-
šenců do kultury a tradic. Záměrně říkáme „náš kostel“. Když 
si pozorně přečtete publikace, které jsme už za ty dva roky 
stačili napsat a různými způsoby vnést do povědomí obyvatel 
a stálých návštěvníků kostela, dozvíte se o nezměrném úsi-
lí našich předků, o tom, že jim vlastně za tuto stavbu vděčí-
me. Současní představitelé obce souhlasí s myšlenkou udělat 
do budoucna z kostela kulturní stánek a obec nemalými obno-
sy přispívá na probíhající opravy kostela, které se uskutečňují 
díky dotaci, získané z fondu ministerstva kultury.
Peníze z dotace jsou určené na opravu budovy, interiéru a mo-
biliáře a právě součástí mobiliáře je i barokní skříň varhan. 
Už se však nevztahují na samotný nástroj, který je uvnitř této 
skříně, tedy na vlastní varhanní stroj.

Tímto bych se rád připojil k poděkování pana 
Honce obyvatelům ulic K Důním a K Cihelně, kte-
ří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu akce 
Přátelský Kněžmost II. Velice si vážím toho, že 
si i v dnešní uspěchané době našli již podruhé 
ve svém volném čase místo pro takovouto akci.  

Luděk Haken
Kněžmost 

letní tÁboRY v jo 
kněžMost:
O letošních prázdninách v JO Kněžmost proběhly 
čtyři letní tábory. Tři tábory příměstské, kdy děti 
dojížděly každý den do jezdeckého oddílu od 9 
do 16 hodin a jeden tábor pobytový, kde děti trávily 
celý táborový čas v jezdeckém oddíle. 
Příměstské tábory proběhly termínech 11. - 15. 7. 
2016, 18. - 22. 7. 2016 a 22. - 26. 8. 2016, pobytový 
tábor proběhl v termínu 30. 7. - 6. 8. 2016.

Všechny tábory proběhly v dobré atmosféře. 
Všichni zúčastnění si užívali letní čas při zajíma-
vých aktivitách s koňmi. Tábory byly zaměřené 
i na hry, výtvarné techniky a výuku o zajímavos-
tech ze světa koní. Součástí táborů byly i výlety 
na Valečov či k Suhrovickým a Drhlenským ryb-
níkům. Při pobytovém táboře jsme s dětmi uvařily 
i polévku na ohni a proběhla již tradiční noční bo-
jovka. Posezení u ohně při pobytovém táboře zpří-
jemnil Olda Kysela, který nám zahrál na kytaru. 
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Prvním krokem k obnově varhan byla proto prohlídka organolo-
ga z Litoměřické diecéze, pod níž náš kostel spadá, Mgr. Radka 
Rejška, který v článku, otištěném v našem letáčku k zahájení 
veřejné sbírky, popsal varhany jedním slovem: „nepoužitelné“.
Myslíte si, že když naši předkové s nadšením a nezištně budo-
vali kostel, mysleli pouze na to, jak si ho užijí jenom oni? Ne, 
určitě mysleli i na další generace, na nás i na ty, kteří přijdou 
po nás. A stejně by to v našem kostele mělo být i s varhanami.
Před nedávnem jsme měli v kostele vzácnou návštěvu význač-
ného pražského varhaníka, pana Přemysla Kšicu, působícího 
v současné době v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně. Ten 
by měl zpracovat návrh na naše varhany, který pak předáme 
firmě, jež bude varhany vyrábět a připraví nám podrobný roz-
počet. O tom všem Vás budeme postupně informovat.
Teď ale k samotnému kontu veřejné sbírky, jak vypadá k 21. 
srpnu 2016. 
Jmenný seznam všech dárců najdete na stránkách našeho 
spolku. http://kostel-sv-fr-serafinskeho.webnode.cz/
Celkový součet je 23.200 Kč.
Ještě jednou všem současným i budoucím dárcům moc 
děkujeme, připomínáme číslo účtu naší veřejné sbírky: 
2600939109/2010 a případné dárce prosíme, aby ke svému 
daru připojovali jak celé své jméno, tak bydliště. Přejme si, aby 
nám všem zazněly varhany v našem kostele co nejdříve!

za Spolek pro záchranu kostela 
sv. Františka Serafinského Kněžmost, Zdeněk Zdobinský

2. RoČník „DRHlenskÝ 
tRiAtlon“
Po skončení prvního ročníku triatlonu, který se odehrál v loň-
ském roce 1. srpna 2015 v blízkosti Drhlenského rybníka a oko-
lí a byl určen pouze pro místní obyvatele a chataře, chalupáře 
jako zkušební, byly vzápětí po jeho ukončení v předstihu při-
pravovány plány na druhý ročník, který by měl být otevřený 
veřejnosti a sliboval delší, náročnější tratě.
Předběžné tratě všech disciplín byly zveřejněny během roku 
na místních webových stránkách, ale ke konečnému stavu tra-
tí došlo měsíc před závodem.
Nastala sobota 30. července 2016, den závodu a lehce po po-
ledni se začali do kempu Drhleny sjíždět přihlášení závodníci 
nebo ti, kteří si účast v závodě rozmysleli na poslední chvíli.
Počasí přálo a tak se na start ve všech kategoriích postavilo 
40 závodníků. Abych přesněji uvedl: kategorie děti: 9 závodní-
ků, kategorie ženy: 7 závodnic a kategorie muži: 24 závodníků.
Tato účast byla pro nás velkým překvapením a dalo se oče-
kávat podle spektra přihlášených, že závod bude hlavně v ka-
tegorii mužů velice zajímavým a napínavým až do překročení 
cílové pásky.
Jako první odstartovaly děti, které měly zkrácené tratě, a už 
od začátku se jevil celkový vítěz této kategorie, což se také 
potvrdilo. Suverénním výkonem vyhrál Jan Hušek z Drhlen, 
druhé místo získal Daniel Svoboda z Drhlen a třetí místo obsa-
dil Jakub Mittner z Mladé Boleslavi.

Po skončení kategorie dětí nastoupily ženy, které 
už závodily na stejné trati, jakou budou absolvovat 
muži. I v této kategorii byla od začátku jasná ví-
tězka, která by snad jenom díky nepředvídatelným 
okolnostem závod nedokončila, což se nestalo, 
a tak prvenství získala Kateřina Moravcová z Pra-
hy, druhé místo obsadila Eliška Bajerová z Kněž-
mosta a na třetím místě skončila Šárka Bašusová 
z Mladé Boleslavi.
Ale abychom neztráceli čas, tak během závodu 
kategorie žen odstartovali muži, a to všichni na-
jednou.
Již během plavání se začaly pomalu vytvářet sku-
pinky závodníků a do druhé disciplíny - „kolo“ - se 
už vytvořila hlavní skupina závodníků, ve které se 
později bojovalo o vítězství této kategorie. Tento 
boj trval po celou dobu závodu a o vítězi rozhodo-
valy vteřiny. První místo uhájil Leoš Mittner dota-
hován Miloslavem Čepelkou, oba z Mladé Bolesla-
vi. Třetí místo získal Martin Moravec z Prahy.
I když věkové rozdíly hlavně v kategorii mužů byly 
velké, tak celou trať triatlonu zvládli všichni a u ně-
kterých závodníků vůbec nešlo o přední příčky, 
ale o zkoušku svých fyzických sil, v kterých obstáli 
a po ukončení si dali svoje oblíbené pivo či jiný 
nápoj, který v této chvíli obzvlášť chutnal.
Tak takový byl náš druhý ročník Drhlenského tri-
atlonu, který v rámci svých vedlejších aktivit orga-
nizoval SDH Suhrovice a určitě vyšel velmi dobře 
a už teď se těšíme na další ročník, který bychom si 
přáli mít ještě o kousek lepší a atraktivnější, jak pro 
závodníky, tak i pro diváky, kteří opět přišli v hoj-
ném počtu a podporovali potleskem či povzbuzo-
váním. 
Na konec bych neměl samozřejmě zapomenout 
na ty, kteří podpořili pomocí, cenami nebo čímko-
liv tento závod. Jsou to v prvé řadě Kemp Drhleny 
– Iveta Suchá, obec Kněžmost, NK účto - Dagmar 
Kohoutová, Jaroslav Najman, Jiří Hlaváč, Hennig 
CZ s.r.o. – Miroslav Svoboda a členové sboru ha-
sičů Suhrovice.
Fotografie, výsledky a další informace o triatlonu 
můžete najít na www.suhrovice-drhleny-cizovka.
webnode.cz v sekci sport. 

Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice
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kopeRniČtí 
nA kopRníku
Naši přátelé z Koperniki možná vůbec netušili, 
kam vlastně jedou. Velikost vesničky je asi trochu 
překvapila. V každém případě se po příjezdu chtěli 
trochu protáhnout, proto jsme je nejprve proved-
li po vsi. On to nebyl zase až tak velký problém, 
když je vidět z jednoho konce na druhý. Po prota-
žení a prvních uvítacích slovech jsme naše hosty 
pozvali na oběd. Ten byl v mysliveckém zařízení 
Skalka, myslivcům opravdu upřímně děkujeme 
za zapůjčení těchto prostor. Oběd připravovali Fi-
dlerovi a byl výborný. Po kávičce a zákusku jsme 
dopravili naše hosty na ubytování, které bylo zajiš-
těno v Areálu Kněžmost (střelnice). Ubytování pro-
běhlo bez problémů a my jsme je nechali na chvíli 
odpočinout. Vrátili jsme se na Koprník a tady bylo 
již díky sousedům vše připraveno. Začali se schá-
zet první rodáci a přátelé a těsně před zahájením 
přijeli i Koperničtí. Po uvítání a předání dárků začal 
vlastní, slavnostní akt. Celé odpoledne uteklo jako 
voda, a nejen odpoledne, ale i velká část noci. 

Již v korespondenci, kterou jsem s Lillou Cwajnou 
vedla, jsme byli požádání, zda by mohli navštívit 
Prahu. Tak tedy v neděli směr Praha. Počasí nás 
naštěstí v sobotu nezradilo a v neděli se léto před-
stavilo v plné parádě. Zvolili jsme procházku histo-
rickou trasou našeho hlavního města Královskou 
cestou. Autobus nás vyložil nedaleko Pražského 
hradu, kam jsme došli během chvilky. Chtěli jsme 
navštívit katedrálu sv. Víta. Byla však pro konání 
mše uzavřena a fronta čekajících na otevření byla 
tak neskutečně dlouhá, že jsme se rozhodli pro-
hlídku chrámu nechat na některou z dalších ná-
vštěv. Z Pražského hradu naše cesta vedla přes 
Hradčanské náměstí a Nerudovou ulicí na Malo-
stranské náměstí. Tady se každý podle své chuti 
a nálady občerstvil a po nějaké hodince se pokra-
čovalo dál. Prošli jsme pod Malostranskou mos-
teckou věží a ocitli se v úžasném lidském mrave-
ništi, na Karlově mostě. Přes Křižovnické náměstí 
a Karlovou ulicí kolem Klementina jsme dorazili 
na Staroměstské náměstí k Pražskému orloji a po-
čkali si na celou hodinu, až se v okénkách objeví 

12 apoštolů. Procházka těmito krásnými historickými místy se 
všem líbila, zajímavě reagovali na to, že během cesty zaslechli 
všechny možné světové jazyky a češtinu snad pouze od nás. 
My, jako průvodci jsme měli radost ze spokojenosti našich 
hostů, ale také z toho, že se nikdo neztratil, nezranil, teplo pře-
čkali všichni v pohodě. Při návratu jsme vystoupili na Koprníku 
a polští přátelé pokračovali na své ubytování, kde je čekala ve-
čeře. Druhý den nám vyprávěli, jak ještě po večeři hráli, zpívali 
a dokonce si i zatančili. 
V pondělí byly v plánu Drábské světničky. Řidič autobusu však 
projevil přání, zda by zastávka mohla být při cestě jejich návra-
tu. Zvolili jsme tedy Prachov. Společně jsme prošli překrásným 
pískovcovým skalním městem a díky otevřeným náhorním 
plošinám viděli do širého kraje. Díky jasnému počasí byly vý-
hledy nádherné, prostě „zemský ráj to na pohled“. Došli jsme 
až k Turistické chatě Prachov, kde ona sama ale i její okolí 
nabízelo rozmanitou možnost občerstvení. Na všech byla vidět 
únava, neboť sluníčko se opět snažilo, ale zároveň i spoko-
jenost. Občerstvení, výměna dalších slov a přání, po kalíšku 
a rozloučení. Naši přátelé se vydali směrem na Jičín a dál až 
do Koperniki a my se Slávkem nasedli do auta a vydali se 
opačným směrem, domů.
Snad se nám podařilo připravit program tak, aby se Kopernic-
kým líbil. Z jejich reakcí i slov ten pocit máme. Tak uvidíme, jak 
se to všechno bude vyvíjet dál. Těšíme se na to.  

Hana Bejrová
Koprník 

625 let oD pRvní 
píseMnÉ ZMínkY 
o kopRníku
Setkání rodáků a přátel naší malé vesničky při této příležitosti 
se, díky dobré náladě hostů, vydařilo. Na toto setkání a vlast-
ně také pouť jsme pozvali i naše přátele z polského městečka 
Koperniki. Nejprve jsme měli tak trochu obavu, zda se doká-
žeme o takové množství hostů postarat. V minulosti bylo po-
hoštění plně v naší režii, nyní jsme si na to již netroufali a požá-
dali o pomoc Vráťu Rejzka z Černé louže. A byl to věru dobrý 
tah. Catering, který pro nás připravil, byl skvělý a jedlo se, pilo 
a zpívalo až do pozdní noci. 
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se opravdu z plných plic. Je pravda, že polští přá-
telé byli daleko výraznějšími zpěváky než my, ale 
jak dorazil pan Antonín Zakonov s harmonikou, tak 
i náš zpěv začal nabírat na výraznosti. 
Ze stromu břízy na celé toto hemžení pod sebou 
shlíželi se zájmem dva kalousi ušatí. Většinou sedí 
v blízkosti kmene, kde jsou mnohdy těžce zpozo-
rovatelní, ale v tento den se usadili tak, aby na ně 
bylo velmi dobře vidět a zájem svého okolí si plně 
užívali.  Narušili jsme sice jejich obvyklý klid, vy-
padali však spokojeně. Snad byli spokojeni i naši 
hosté.
Děkujeme všem, kteří nám finančně s přípravou 
této akce pomohli, děkujeme zástupcům obecní-
ho úřadu, u kterých jsme našli velké pochopení. 
Děkujeme všem místním lidem, kteří se podíleli 
na úpravách obce. Hlavně však děkujeme všem 
rodákům a přátelům, kteří naše pozvání přijali a tě-
šíme se na setkání příští. 

 Hana Bejrová
Koprník 

A jAk to bYlo se 
ZnAkeM
Chceme pochopitelně žít přítomností, ale také 
připomínat to co tu kdysi bylo a něco zanechat 
generacím budoucím. Proto jsme se rozhodli pro 
znak obce. V rodovém erbu měl vladyka Oldřich 
z Koprníku muže se sekyrou, jako znak stráže. 
Ve znaku naší vesničky jsme chtěli spojit minulost 
se současností a snad se nám to podařilo.  Mu-
síme poděkovat obecnímu úřadu za pochopení 
a nabídku, že heraldik pan Tejkal, který připravo-
val návrh vlajky pro obec Kněžmost, připraví i ná-
vrhy znaku místní části Koprník. Připravil 5 návrhů 

Jinak jsme se na toto setkání opravdu pilně připravovali. Hlav-
ně a především jsme opravili „Hasičárnu“. Tento náš spole-
čenský domeček dostal nový kabát, ve kterém se celý roz-
zářil. Rozzářil se i při našem setkání, neboť hlavním počinem 
v tento den bylo odhalení nového znaku naší obce, který jsme 
umístili právě sem. Na té nové fasádě se opravdu krásně 
vyjímá. Po odhalení znaku byla u něho podepsána zástupci 
obcí Koperniki a Koprník smlouva o přátelství a spolupráci. 
Za Koprník tuto smlouvu podepsal Mgr. Ladislav Kilián a sta-
rosta Kněžmostu Ing. Adam Pospíšil. Poté byl zasazen dub 
přátelství. Mnohé možná zarazí proč právě dub. Chtěli jsme 
navázat na památné staleté duby, které naši vesničku lemují 
a dva z nich se majestátně vypínají i u „Hasičárny“.  Předali 
jsme také malou pozornost dvěma rodákům, Marii Stehlíkové 
a Ing. Vlastislavu Pažoutovi, kteří jediní se mohou chlubit tím, 
že jako místo narození mají zapsán opravdu Koprník. Dalším 
aktem tohoto setkání, domnívali jsme se, že posledním, byl 
křest knihy Koprník, vesnička malá jako dlaň. Nakonec však 
přišlo překvapení, o kterém jsme neměli potuchy. Několik čle-
nů divadélka Človíček si připravilo scénku, jak možná vladyka 
Oldřich z Koprníku odešel. Bylo to moc milé a já jim za to touto 
cestou ještě jednou děkuji. Co mne však až dojalo, byl dort, ne 
však obyčejný dort, ale znak obce, který jsem od nich dostala.  
No a nakonec se již jen vzpomínalo, zpívalo a prohlubovala 
přátelství. A protože to byla také koprnická pouť na stolech 
byly mísy plné koláčů. Naši přátelé si přivezli kytary a zpívalo 
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a netušili jsme, jak těžké bude rozhodnout, který 
vybrat. Nakonec byl vybrán znak, ve kterém pře-
važuje zelená barva, která nakonec díky zeleni 
a stromům je pro Koprník charakteristická. Dále 
jsou na něm dubové listy jako odkaz na staleté 
památné duby, vlnky připomínající velké rybníky, 
které Koprník v minulosti obklopovaly, sekera je 
odkazem na vladyku Oldřicha z Koprníku, jehož 
tvrz zde stála a nakonec je to hvězda, která má 
připomenout pravděpodobnost, že rod hvězdáře 
Mikuláše Koperníka pochází z Koprníku, ale i od-
kaz na místní mariánskou kapli.  Nakonec jsme 
nechali vyrobit erb smaltovaný a umístili na „Ha-
sičárnu“.

za koprnické sousedy Hana Bejrová

kopRník, vesniČkA 
MAlÁ jAko DlAŇ
9. července na 3. setkání rodáků a přátel obce 
Koprník byla také pokřtěna kniha - Koprník, ves-
nička malá jako dlaň. O takovýchto malých ves-
ničkách toho v historických pramenech mnoho 
není, a pokud chybí kronika je to s informacemi 
ještě horší. A koprnická kronika není, někam 
se zatoulala. Byla psána vlastně souběžně pro 
obce Koprník a Násedlnice, neboť historie těch-
to dvou obcí se často prolínala. Poslední období 
bylo v kronice krásně ilustrováno panem Šturcem 
z Násedlnice.  Někde v sedmdesátých letech při 
jakési schůzi z ní bylo čteno. Z doslechu vím, že 
právě při této příležitosti snad byla zapůjčena ko-
musi a od té doby prostě není. Jaká škoda, že 
tento jeden z nejdůležitějších historiografických 
pramenů chybí. Možná, že někde leží bez po-
všimnutí a pro nás by to bylo nesmírně zajímavé 
čtení o našich předcích a o životě na Koprníku 
v časech minulých. Objevení této kroniky by pro 
nás bylo velikou událostí. 

I přesto, že kronika chybí, se mi podařilo drobné střípky infor-
mací o Koprníku posbírat a poskládat do malé publikace. Není 
to dílo ani literární ani historické, je to drobná knížečka psaná 
srdcem a láskou k místu, kde jsem se narodila, kde žiji a mám 
to ráda. Když jsem si začala s myšlenkou o vydání takovéto 
knížky pohrávat, vůbec jsem netušila, co to obnáší. Vyhledat 
informace v knihách, archivech, zaznamenat z vyprávění, to 
zabralo spoustu času, byla to však práce zajímavá. Ale po-
skládat ty drobné střípky tak, aby události na sebe navazova-
ly, aby se to dobře četlo, vybrat fotografie, které slovo doplní, 
vzhled přebalu knihy, tak to bylo jiné, náročnější. Náročnější již 
také proto, že jsem si vlastně grafickou úpravu dělala sama. 
Velké pochopení a podporu jsem nalézala u svých sousedů 
a jim za to děkuji. Děkuji také všem, kteří s vydáním této knihy 
pomohli finančně, neboť bez jejich pomoci bychom to asi těžko 
zvládli. Děkuji i tiskárně Polygrafie s.r.o. v Horkách u Bakova 
nad Jizerou za jejich velmi vstřícné a milé jednání.
Nyní mám jediné přání, aby bylo čtení této malé publikace pro 
čtenáře příjemné a zajímavé. 

Hana Bejrová
Koprník

RokY A stAletí 
v kRAjině poD 
HRÁDkeM
Náš dům se zahradou v nivě Kněžmostky sice může za urči-
tých okolností odnést voda, jak soudí v jedné z knih o arche-
ologii Jirka Waldhauser. Než se tak případně stane, ten samý 
člověk čerstvým výrokem doložil pro Kněžmost pobyt Keltů! 
Soubor čtrnácti úlomků z několika pálených nádob ho o tom 
přesvědčil. Mám štěstí, že je expertem na keltskou proble-
matiku, téma mi obšírně vyložil a mohu mu věřit. Vím, jak to 
chodí, když se člověk v bádání specializuje. Sám řeším slavi-
čí otázky od ornitologů po celé Evropě, jezdím na jejich mís-
ta a výsledky společně publikujeme. Všude ode mne čekají 
profesionalitu a zodpovědnost. Bez toho bych seděl doma 
a nikdo by o mně nevěděl. A tak to je i s Jiřím, byť jeho styl 
popularizace vědy může někdy vzbuzovat úsměv. I to k tomu 
patří. Za dlouhé roky spolupráce si ho vážím a jsem rád, že 
právě on se tématu ujal a hledání možného dostává spád. 
Z olšových kmenů přitesaný lichoběžníkový objekt pod hladi-
nou jezírka se snad podaří už brzy pojmenovat. Snad jen ko-
lísání hladiny v současných suchých letech má za následek, 
že vrchní řada dřevěné sestavy se občas ocitá na vzduchu 
a může podléhat hnilobě. Nález je však zdokumentován a za-
měřen. Ne tak předchozí, stojící nedaleko, který byl objeven 
při hloubení základů v 80. letech minulého století a poté za-
sypán. Doktor Waldhauser se za této situace domnívá, že 
jedním z možných významů staveb je, že jde o haltýře, ja-
kési ledničky dávných časů. Zatím v jediném rohu podvodní 
stavby, který byl před lety odkryt, se našly zlomky dřevěných 
střešních šindelů, smolné třísky do loučí na jednom konci 
opálené, střepy nádob z několika staletí. A to včetně nedávno 
objevené části hliněné pánve s „chytrým“ pouzdrem pro dře-
věnou násadku pro komfortní snímání z ohniště. A samozřej-
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Mgr. Zdeněk Chlup

mě i předměty ze železa. Mezi kovanými hřeby k uchycení 
krytiny či trámů zaujímá výsadní postavení koňská podkova 
plochého tvaru zřejmě z 15. století, kterou jsme v ohni očistili 
a nakonzervovali včelím voskem. Ta, jež mohla klidně patřit 
i cizákům, kteří přitáhli od Lužice a městečko zapálili. Než 
s nimi skoncoval Jindřich Kruhlata v bitvě u Turnova, kde utá-
bořenou přesilu zaskočil protržením rybničních hrází. 
Protože v mělké krajině meandrující říčka s atraktivním 
kopcem na straně vycházejícího slunce lákala k usazení 
i kultury starší a primitivnější, možno v zemi nalézt důka-
zy i o jejich pobytu. Pazourkové čepelky z jinak dřevěného 
srpu, dodnes překvapivě ostrou škrabku ze stejného mate-
riálu, z jiného typu kamene palici s otvorem či jinou jen tak 
do dlaně data ještě staršího. To všechno zvlhlá spraš pro 
nás uchovala a postupně vydává. Když před pár dny vědci 
viděli množství nálezů, nechtěli věřit, že tolik staletí může 
být z jednoho místa. Jde o veliký otazník. Pozoruhodný je 
i početný výskyt jasanového listí „na dně“ zmiňované stav-
by, které se dochovalo díky překrytí sedimenty a zamezení 
přístupu vzduchu. V nejvyšší vrstvě, na rozhraní ornice lze 
mnohde nalézat glazované, převážně modře zdobené části 
talířů, kterým jak čas běží, dnes už také pěkných pár roků 
bude. Člověk se tím docela snadno může přenést do dob 
i života dávných a ještě dávnějších obyvatel tohoto regio-
nu. A třeba zmínit i poztrácená platidla, která lze v oblasti 
domnívaného mostu přes bažinu v souvislosti s poplatky 
za překročení očekávat.  
Jak mohl vypadat bájný most, který dal základ vzniku jmé-
na naší obce? Byl vůbec nějaký? Nevyřešily průjezd slatěmi 
třeba jen haťové cesty s lávkou šíře povozu? Třeba se ta-
kový ještě najde, ale možná taky ne. Ať už to bude jakkoliv, 
v čase, kdy zejména přírodní bohatství krajiny oslabuje, ta-
jemná a bohatá historie dál může na sebe poutat pozornost 
s případnou pozvánkou k zastavení.  

Pavel Kverek
Kněžmost
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stáří tvrzí
Co se stáří obou tvrzí týče, je problematické určit, která z nich 
je starší. Augustin Sedláček uvádí jako starší tvrz v Dolních 
Malobratřicích. Ale zároveň píše, že r. 1370 dochází k roz-
dělení Malobratřic na Horní a Dolní, mezi Třibucha a Kostu. 
Vzhledem k tomu, že se r. 1371 na Horních Malobratřicích 
připomíná Václav Třibřich (kronika) z Malobratřic a na Mat-
rovicích, museli žítoba Bohuňkové (Bohuněk Kosta a Bohu-
něk Malý) a to již před r. 1354, kdy jsou poprvé připomínáni. 
A navíc se ještě objevuje r. 1363 další jméno - Václav Per-
kal z Malobratřic, se kterým oba Bohuňkové opět ustanovují 
nakrátko na Solci kněze Rudolfa. Téhož roku ještě využívají 
svého podacího práva na Všeborsku, kam s cizími pány do-
sazují kněze Kerharta.
R. 1388 se objevuje Adam z Malobratřic, (ale nevíme z kte-
rých) a prodává ve vsi dvůr poplužní a jeden dvůr kmetcí 
(selský statek) poručníkům Hynka, sirotka po Ješkovi Stře-
homcovi ze Solce za 100 kop (grošů českých?). Adam z Ma-
lobratřic r. 1394 umírá a podle zápisu v kronice pán Petr 
z Kosti, plebán v Dříči a Oldřich, farář u sv. Filipa a Jakuba 
v Praze dále hájí právo sirotkovo, podle Augustina Sedláčka 
dědí zboží Adama z Malobratřic Hynek, sirotek po Ješkovi 
Střehomci ze Solce. R. 1398 je jako pán na Malobratřicích 
uváděn Zdeněk z Malobratřic (ale kterých?). R. 1404 jsou pa-
troni soleckého kostela pan Mikan z Malobratřic, Vít, plebán 
v Dohalicích a Jan, farář v Oseku, později děkan Boleslav-
ský. R. 1406 prodal plebán Vít s bratrem Benešem právo své 
v Malobratřicích Janovi a po něm Bočkovi z Poděbrad, pánu 
na Kosti, vyhrazující rodu svému právo podací ze Solce (kro-
nika obce, str. 8). Podle této ne příliš jasné informace to vy-
padá, že zmíněný plebán Vít se svým bratrem prodávají pá-
nům na Kosti nějaká práva k Malobratřicím, ale ponechávají 
si právo podací na Solci. R. 1423 drží Malobratřice Zikmund 
z Malobratřic. Podle zápisu v obecní kronice, str. 8 b) to vypa-
dá, že Zdeněk, Mikan a Zikmund jsou členové jednoho rodu, 
Zikmund jako poslední mužský potomek. Minimálně za Zik-
munda, možná již za Mikana měly obě části obce svého maji-
tele. R. 1423 získává jednu část Malobratřic Zikmund z Malo-
bratřic, male již r. 1424 je jako majitelka druhé části uváděna 
paní Markéta z Malobratřic, manželka pana Mikuláše Malo-
bratřického z Řehče, sestra paní Anny Malobratřické (dcera 
Zikmunda z Malobratřic.). V témže roce převádí svou část 
Malobratřic na manžela Mikuláše Malobratřického z Řehče 
a 4. dubna 1444 je tento převod zapsán do Desk zemských. 
Jelikož Markéta Malobratřická vlastnila Dolní Malobratřice, 
musela Anna a její otec Zikmund sedět na Horních Malobra-
třicích. Desky zemské jsou první pozemková kniha, založená 
králem Přemyslem Otakarem II. Byla zde zanesena veškerá 
pozemková držba v království, „od krále po posledního sed-
láka“. Zapisovaly se do nich i veškeré pozemkové transakce, 
jak dominikálu (půda církevní a šlechty), tak rustikálu (půda 
rolníků - selská). Horní Malobratřice po Zikmundovi dědí 
po jeho smrti dcera Anna (kronika 1427, Šimák 1454). Ta je 
drží do r. 1440, kdy je převádí na svého strýce Kunše z Nuslí, 
jinak z Nosálovic. Rok 1454, který uvádí Šimák jako rok úmrtí 
Zikmunda z Malobratřic, spíše odpovídá roku úmrtí Kunše 
z Nuslí, jinak z Nosálovic. Přichází pan Štěch, po jeho smrti 
měla zdědit Horní Malobratřice opět Anna z Malobratřic. Král 

MAlobRAtřice 
A ČížovkA - 
poČÁtkY DějinnÉ 
A HistoRie
Malobratřice, Klein - Bratřitz 1834, Unter Malob-
ratržicz u. Ober Malobratržicz (Dolní a Horní Mal-
obratřice) - Tomáš Schaller, Topografie IV., str 79, 
r. 1790, - to jsou různé názvy obce Malobratřice 
v průběhu věků. Název měl vzniknout od toho, že 
obě místní tvrze (horní a dolní) vlastnili dva malí 
bratři. Název může mít původ v latinské listině z r. 
1354, kdy Bohuněk Kosta, Vítek, Vojslav a Bohu-
něk Malý z Malobratřic spolu se soleckými dosa-
zují kněze na Solec.

stáří obce
V obecní kronice z r. 1928 se na str. 7 ve Stati histo-
rické píše, že podle starých archiválií měli již od 12. 
a 13. století díl podacího práva na Solci a ve Vše-
borsku, nejčastější jména (vladyků) byla Kosta 
a Vojslav. Toto stáří obce nevylučuji, v nejbližším 
okolí obce jsou sprašové půdy, které byly osídleny 
již od 10. století - (Solec) - doloženo archeologicky, 
11. století Boseň - první písemná zpráva z první po-
loviny 11. století, archeologické nálezy i z 10. století, 
Kněžmost (r. 2012 doloženo na Pazderně osídlení 
ze 12. století). Z Malobratřic zatím nálezy z tohoto 
období nemáme. Navíc, o archiváliích, zmíněných 
v obecní kronice nepíše ani Augustin Sedláček 
ve svých Hradech, zámcích a tvrzích království 
Českého, díl X. - Mladoboleslavsko, ani Dr. Josef 
Vítězslav Šimák ve svých Dějinných pamětech 
okresu Mnichovohradišťského, ani Josef Profous 
v Místních jménech v Čechách. Všichni uvádějí jako 
první písemnou zmínku o Malobratřicích výše uve-
denou latinskou listinu z r. 1354. Co se týče tvrzí, 
ta v Horních Malobratřicích stála spolu s poplužním 
dvorem v místě nynějšího čp. 4 (u Marků) a čp. 18 
(u Komárků). Její areál byl tak rozlehlý, že zasaho-
val až za zahrady obou usedlostí na pole západně 
od obou usedlostí (vyorávaly se zde zbytky staveb-
ního materiálu, cihly a štuky). Tvrz a poplužní dvůr 
byla v místě pozdějšího panského (Valdštejnského) 
dvora. V jeho areálu byl po polovině 20. století vy-
stavěn kravín (dnes zbouraný) a v současné době je 
v areálu dvora výkrmna býků. Obě tvrze měly vlast-
ní zdroj vody. Byly jím dvě čedičem roubené studny, 
nejstarší v obci. V Horních Malobratřicích se dnes 
nachází na pozemku čp. 4. Po zrušení dvora po r. 
1716 byla zasypána. Obnovena byla v první polovi-
ně 20. století v původní hloubce. Studně ve dvoře 
v Dolních Malobratřicích sloužila až do postavení 
kravína. Pak byla zasypána a jako zdroj vody slou-
žila nová vrtaná studna pod Metešínem.



Z ARcHivu

však dal všechno panu Vítovi z Tajné, ten na soudu neobstál 
a zboží získala jeho dcera Regina. Ta je r. 1495 mrtva, Horní 
Malobratřice získává Petr z Malobratřic. Po Petrovi přichází 
pan Vilém Mladota ze Solopisk. Vypadá to, že po smrti pana 
Mikuláše Malobratřického z Řehče byly oboje Malobratřice 
sloučeny pod jednoho majitele. Jelikož nevíme, kdy Mikuláš 
Malobratřický z Řehče zemřel, není jasné, zda ke sloučení 
obou zboží došlo ještě za Reginy nebo až za Petra z Malo-
bratřic. R. 1521 si Malobratřice dělí synové Viléma Mladoty 
ze Solopisk Horní Malobratřice (čp. 4 - tvrz a dvůr, čp. 19 
a 14 získává Jan, Dolní Malobratřice (jenom dvůr) získává 
Jiřík. Ten nechal při dvoře zřídit panskou krčmu, v r. 1928 
hostinec pana Dreslera. A nyní nastává problém. Podle Dr. J. 
V. Šimáka drží Dolní Malobratřice od r. 1456 pan Jan z Pluž-
né. Vzhledem k tomu, že r. 1521 dědí syn Viléma Mladoty 
ze Solopisk Jiřík v Dolních Malobratřicích jenom dvůr, mohl 
pan Jan z Plužné koupit jenom kmetcí dvory, a možná ještě 
od Mikuláše Malobratřického z Řehče nebo od pana Viléma 
Mladoty ze Solopisk. Že je v jedné obci více panských vlast-
níků nemovitostí, je v této době běžné. Pozemková držba je 
jedinou jistinou, která nepodléhá inflaci. Ta není nešvarem 
poslední doby, existovala již za Přemyslovců - peníze ztráce-
ly časem kupní sílu a stejnému trendu podléhaly i drahé kovy 
(po objevení Ameriky zlato a stříbro). Takže, když na šlech-
tice příliš tlačili věřitelé a ten neměl potřebnou hotovost, za-
platil dlužnou částku pozemky. A podle toho, jak byla velká, 
prodali jeden nebo několik kmetcích dvorů, případně panství. 
R. 1524 přenechává pan Jan z Plužné své pozemky v Dol-
ních Malobratřicích panu Jindřichu Nedvojovskému z Nedvo-
jovic, který je drží jen do r. 1527. Podle Dr. J. V. Šimáka není 
držení pozemků v Dolních Malobratřicích panem Jindřichem 
Nedvojovským z Nedvojovic doloženo. To by vysvětlovalo 
i soud pana Jana z Plužné s panem Janem Nedvojovským, 
u kterého svědčil Candát Řehoř, poddaný z Malobratřic. Spor 
není datován, víme jen, že se odehrával ve stejném roce, 
kdy se po smrti Štěcha soudila Anna z Malobratřic o dědic-
tví, cca kolem r. 1460. V Dolních Malobratřicích má nejspíš 
i nějaké grunty i Jan Malobratřický z Řehče, nejspíš potomek 
Mikuláše Malobratřického z Řehče a Markéty z Malobratřic, 
kterému císař Ferdinand I. 20. prosince 1547 píše, „aby se 
zpovídal pro neúčast při tažení proti spolku Šmalklandské-
mu“. Podobná situace je i v Horních Malobratřicích, kde Jan 
Mladota ze Solopisk drží jen tvrz s poplužním dvorem a dva 
grunty a zbytek vsi drží do r. 1546 pan Václav Haugvic z Bis-
kupic, který svůj díl prodává téhož roku, panu Prokopu Pod-
skalskému z Prusinovic. Václav Haugvic z Biskupic umírá r. 
1588.

Zapsání Horních Malobratřic do Desk zemských. 

K zapsání Horních Malobratřic do Desk zemských došlo před 
r. 1540, - za Mladotů ze Solopisk nebo za Václava Haugvice 
z Biskupic.

V Horních Malobratřicích se dcera pana Jana Mladoty ze 
Solopisk vdává před r. 1554 za Viléma Odkolka z Újezdce. 
Výše uvedený pán se od r. 1554 (kronika Malobratřic) nebo 

r. 1564 (Šimák) píše Vilém Odkolek z Újezdce 
na Malobratřicích Horních. Již r. 1554 nechává 
v místě pozdější osady Čížovka vykácet kus lesa 
a na vzniklé pasece postavit dva dřevěné domky 
pro lesní hlídače.
A to je zatím o historii Malobratřic vše, další až 
příště.
Čížovka jsou jednou z nejmladších částí slou-
čené obce Kněžmost. Ves Cžižiow (k Hořením 
Malobratřicím) - 1629, Cžižowka - 1790, Čižovka- 
1834, Čížovka - úř. 1854 i 1923 - to je vývoj názvu 
obce.
Základ obce položil již r. 1554 Vilém Odkolek 
z Újezdce, když zde nechal vykácet kus lesa 
a na vzniklé pasece postavit dva dřevěné dom-
ky pro lesní hlídače. První zprávu o obci přináší 
Josef Profous, je to zároveň zápis vsi do Desk 
zemských jako součást panství Horní Malobra-
třice. Současně měl vzniknout i Suchý důl, dnes 
zaniklá ves poblíž Čížovek. V r. 1790 zde Tomáš 
Schaller ve své Topografii uvádí 7 čísel, r. 1834 
zde Sommer uvádí již 13 čísel a 80 obyvatel.    
          
A perlička nakonec
Česká republika letos slaví 700 let od narození 
krále a císaře Karla IV., Kněžmost slaví 700 let 
od první písemné zmínky o zdejší celnici. A své 
malé kulaté výročí má i obec Malobratřice. R. 
1716 po smrti urozeného rytíře Jindřicha Jana 
Straky z Nedabylic, prodávají Petr Mikuláš Straka 
z Nedabylic (ten již ve stář 81 let) a dcery Jindři-
chovy Janovy, společně jejich zboží Hoření Mal-
obratřice za 20.000 zlatých hraběti Františku Jo-
sefovi z Valdštejna (na Mnichově Hradišti). Takže 
letos je to 300 let, kdy byly oboje Malobratřice 
(Hoření a Dolení) sloučeny pod jednu vrchnost. 
Dvůr v Horních Malobratřicích byl po slouče-
ní obou částí obce zrušen a správa obce byla 
přestěhována do dvora v Dolních Malobratřicích 
(dnes výkrmna býků). Mnichovohradiští Valdštej-
nové drželi Malobratřice až do r. 1945, nejdéle ze 
všech zdejších vrchností.

literatura:
Dr. Josef Vítězslav Šimák - Dějinné paměti okresu 
Mnichovohradišťského, Mnichovo Hradiště 1917
Augustin Sedláček - Hrady, zámky a tvrze krá-
lovství Českého - díl X. Mladoboleslavsko, třetí, 
nezměněné vydání, Praha 1997
Kronika obce Malobratřice - 1928
Václav Kudrnáč - Adresář okresu Mnichova Hra-
diště - 1904
Paní Marie Zajícová, Malobratřice čp. 4 - lokali-
zace tvrzí.

ing. Theodor Honický
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě
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se mi to bohužel jen nezdálo, ale že noční můra pokračuje dál. 
V takovémto případu musíme zavřít okna a dusit se doma až 
do rána, i za cenu, že se probudíme s úpornou bolestí hlavy.
Myslím si, že tohle není už normální a věřím, že i to má vliv 
na lidské zdraví, protože je to někdy opravdu k zbláznění! 
Zvyknout si na to se skutečně nedá. Nikdy bych nevěřila, kolik 
omezení jedna nevinně vypadající nádoba za vesnicí způsobí. 
A teď mi někdo, prosím vás, odpovězte na otázku: Proč se 
lidé stěhují na vesnici? Nějak jsem to zapomněla. Krásný den 
a dýchatelný vzduch přeje 

Alena Charvátová
Býčina

MAlYRA

Zemřel s úsměvem na tváři. Každý jednou musí zemřít. To 
je jediná jistota, kterou v životě 
máme. Jakým způsobem a kdy se 
to stane, nikdo z nás neví. Přáním 
většiny lidí je, aby jejich odchod 
byl co nejklidnější, bezbolestný 
a doma, se svými blízkými. 
Téma paliativní péče mi otevřela Milada Föhlerová, vedoucí 
sestra domácí péče v nestátním zdravotnickém zařízení Ma-
lyra, která v rámci domácí péče o nemocné pečuje i o vážně 
nemocné a umírající. 
Milada se zanícením vypráví, jak velké a opomíjené téma umí-
rání je. Smrt je konečná, ale umírání je proces, který je u kaž-
dého člověka jiný. Život každého z nás je jedinečný a i odchod 
by měl být co nejdůstojnější. Když se rodina rozhodne, že je-
jich blízký, který je v posledním stádiu života, jej ukončí doma, 
znamená to pro každého zúčastněného projít si svou cestu 
v této nelehké situaci. 
Každý případ je individuální a i přístup odborných pracovníků 
Malyry tomu odpovídá. Podle slov ředitelky tohoto nestátního 
zdravotnického zařízení Kamily Sedlákové má každý proces 
svůj vývoj. Asi nejdůležitější věcí je, aby každý člen rodiny měl 
co nejvíce informací o tom, co je čeká. Proto při převzetí pa-
cienta do domácí paliativní péče je důležité hovořit s rodinou, 

pRoČ se liDÉ 
stěHují nA vesnici?
Určitě to bude snahou utéci od hektického živo-
ta ve městě za klidem, za zdravějším vzduchem, 
za možností mít vlastní zahrádku. Alespoň u nás to 
tak bylo do doby, než nás z našich naivních představ 
vyléčila velká, ošklivá, lesklá a nad zemí se tyčící ná-
doba na kejdu, kterou postavili pár metrů za Býčinou.
Od té doby nám začalo peklo na zemi. Pobyt venku 
se teď neřídí počasím, ale podle směru vanoucího 
větru. Naše malá vesnička stojí v dolíku, a tak stačí 
slabý závan větru od zmíněné „voňavé“ nádoby a je 
po chuti z domku vylézt. Návrat domů z cest zna-
mená dostávat pořádnou smradlavou facku přesně 
v poslední zatáčce, kdy se sjíždí ze silnice k naše-
mu domovu. Měli bychom to tu možná přejmenovat 
na Pukavcov, Smrdutov či něco podobného.

Jen sušení prádla venku se tady stalo pomalu ne-
možným snem pro každou hospodyňku. Prádlo 
pověsíte za krásně a příjemně vanoucího větříku 
a za pár minut tryskem běžíte ho ještě mokré se-
rvat ze šňůry, protože ne, že by začalo pršet nebo 
tu letělo ohromné hejno špačků, ale protože přišel 
na návštěvu smrad. Už jsem i vyslechla chytrou 
radu, ať tam prádlo nechám dál viset, že se to vy-
větrá. Ale věřte, že nevyvětrá. Po obléknutí takto 
usušeného prádla máte pocit, že jste zaměstnan-
cem prasečáku právě se vracejícím z práce, jak 
silně prádlo zapáchá!
Nemůžeme si pozvat návštěvu, protože nevíme, 
jestli vůbec bude venku dýchatelno. Kolikrát se 
stane, když k nám přijedou známí z města, že 
po vystoupení z auta rychle utečou do domku, kde 
musíme uzavřít všechna okna a dveře, abychom 
mohli dýchat. Nazpět do města si pak návštěva 
odváží z pobytu na venkově jako bonus smrádek 
v autě. A je ráda, když dorazí zpět do města, kde 
se dá „normálně“ dýchat.
Víte, v kolik hodin píši tento článek? Je právě 2:11 
v noci a nevzbudil mě štěkající pes, ale puch, tak 
odporný, že se mi vecpal do snu a zdálo se mi 
o záchodcích. Po probuzení jsem však zjistila, že 

21



ostAtní příspěvkY

co může v tomto konkrétním případě nastat, jaký může být 
průběh, a ve spolupráci s ošetřujícím lékařem, rodinou a pra-
covníky domácí paliativní péče stanovit co nejvhodnější po-
stup, jak o umírajícího nejlépe pečovat. Ve většině případů je 
nezbytné doplnit ošetřování rodinnými příslušníky o odbornou 
zdravotní domácí péči a služby sociální.  Zdravotní péči zajiš-
ťují odborně proškolené registrované sestry a sociální služby, 
jako jsou hygiena nemocného, stravování (pomoc při přípravě, 
podávání) či péče o domácnost, vykonávají osobní asistentky 
a pečovatelky. 
Paní Sedláková je velkým zastáncem práv lidí na sklonku ži-
vota a jako příklad uvádí případ pacienta, který ve svých čty-
řiadvaceti letech ochrnul, a dlouhá léta se o něj starala ma-
minka. V době, kdy bylo mamince téměř 100 let, byla stále 
vitální a o svého syna se starala za pomoci domácí zdravotní 
péče a pečovatelek. Před nedávnem se zdravotní stav její-
ho syna velmi zhoršil a ve vážném stavu byl hospitalizován 
v nemocnici. Po vyřešení akutního problému maminka žádala 
o propuštění syna do domácí péče. Lékaři s ohledem na váž-
nost zdravotního stavu toto nedoporučovali. Paní Sedláková 
po náročných konzultacích s několika lékaři, kteří se mohli 
vyjadřovat ke zdravotnímu stavu tohoto pacienta, s nimi do-
hodla postup, za jakých podmínek může pacient do domácí 
péče, aby mohl dožít v domácím prostředí. Po převozu domů 
byla maminka překvapena v jak závažném stavu její syn je 
a vznesla přímou otázku, zda její syn umírá.  Milada Föhlerová 
na to reaguje: „Toto je i psychologická část naší práce a my 
jsme s maminkou promluvili, sdělili jí aktuální stav jejího syna, 
připravili ji na možné varianty, které mohou nastat“. Pán v krát-
ké době zemřel, ale odešel z tohoto světa za přítomnosti svých 
nejbližších, kteří přijali jeho odchod, a následně po odeznění 
prvotní bolesti maminka vyprávěla sestrám z domácí paliativní 
péče, že její syn odešel s úsměvem na tváři.    

Mgr. Petr Novák
asistent provozního ředitele

Spokojený domov, o. p. s.

pRÁZDninY v bÝČině
Na letošní léto v Býčině budou všichni rádi vzpomínat. 
O prázdninách se tu sešlo mnoho dětí zdejších i těch, kteří 
přijely trávit čas k příbuzným.
Letní období bylo zahájeno společným grilováním u nově zre-
konstruované kapličky, kam byli pozváni všichni obyvatelé 
vesnice. Tuto zdejší památku opravovali místní mladí muži  - 
Mirek Štěpánek, Jiří a Martin Píčovi, Jan Fiala, Mirek Stejskal 
a několik dalších. Jaroslav Abraham k ní svým truhlářským 
uměním vyrobil nádherná okna a dveře. Všem pánům tímto 
moc děkujeme. Poděkování patří také obci Kněžmost, která 
zajistila novou omítku a dala tak kapličce finální vzhled.
Tohoto shromáždění se zúčastnila valná část obce. Dospě-
lí měli možnost si popovídat a děti vesele skotačily. Večer si 
všichni náramně užili.  
Setkání posloužilo i k poinformování o chodu obce. Zároveň 
se domluvil další společný počin, a to příprava prostoru pro 
plánované dětské hřiště. Mladé rodiny se báječně semkly 

a o víkendech pracovaly na zvelebení místa pro 
hřiště. I děti se snažily přiložit ruku k dílu a rodiče 
pro ně na oplátku vymýšleli hry. 
Počasí přálo úrodě, a tak i starší ženy v létě ne-
zahálely. Se zpracováním ovoce a zeleniny měly 
mnoho práce. 
Toto léto se pro děti i dospělé ukázalo ve všech 
svých proměnách: deštivých, větrných i parných. 
Ve vedrech děti využily bazénů u domů i většího 
koupaliště v Kněžmostě a v jeho okolí a ve dnech 
trošku zamračenějších si k obveselení vymýšlely 
jinou zábavu. Hru na schovávanou si s nimi u kap-
ličky zahráli i jejich otcové. 
Prázdniny končí. Děti se vrátí zpět do školních la-
vic, ti menší mezi své kamarády do školek a do-
spělí se začnou pomalu připravovat na poslední 
letošní sklizeň úrody na svých zahrádkách. 
Rozloučení s letošními prázdninami se uskuteční 
jak jinak než u kapličky. O to se postarali mladí 
občané Býčiny, kteří roznesli pozvánky na setká-
ní do všech zdejších domácností. Všichni se tak 
opět sejdeme dne 26. 8. a uděláme tak příjemnou 
tečku za letošním létem. Při opékání vuřtů si tak 
budou mít možnost dospělí sdělit své zážitky z do-
volených a děti budou mít poslední příležitost se 
rozloučit i se svými přespolními kamarády, s nimiž 
prožívaly prázdniny.
Tímto bychom chtěli ukázat velkým městům, že 
i v tak maličké vesničce, kterou je Býčina, se dají 
spokojeně a příjemně prožít prázdniny.

Jaroslava Klimešová
Býčina 
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spoleČnost AGRovAtion kněžMost k.s., nÁDRAžní 114
ZVE OBČANY NA

bleší tRH
v neděli 9. října 2016 od 15.00 – 18.00 hodin

do zemědělského muzea spol. AgroVation Kněžmost k.s., 
Nádražní  114, Kněžmost.

Nahromadilo se vám  doma  značné množství již nepotřebných,  použitých 
věcí jako např.  nevhodné svatební dary, keramika, nádobí, výzdoba, 

obrazy, dětské knihy, CD, hračky, oblečení a mnoho a mnoho dalšího?

- udělejte tedy průvan ve vašich skříních, komorách, půdách a garážích 
 - přijďte „vaše poklady“ ostatním nabídnout a prodat!

- neváhejte a objednejte si u nás prodejní místo zdarma
telefonní číslo: 739 589 565, Jana Klazarová 

e-mail:  j.klazarova@agrovation.com

společnost Agrovation kněžmost, k.s., 
nádražní 114, v kněžmostě se zaměřením na rostlinnou výrobu 

přijme: 

nové zaměstnance s platným ŘP skupiny B, C, E, T, příp. s profesním 
průkazem do hlavního pracovního poměru.

Preferujeme časovou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem zejména při 
řízení nových moderních strojů. 

Nabízíme dobré platové podmínky + nadstandartní podnikové bonusy. 

Kontaktní osoba: p. Ružanská Soňa, tel.: 739 589 570, 
e-mail: s.ruzanska@agrovation.com  
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jubilea oslaví:
říjen 
Koloušková Miluše  Drhleny   93
Kuncová Hana  Kněžmost  80
Klička Daniel  Kněžmost 80
Rejmanová Anna  Drhleny 70
Koprnická Irena  Kněžmost 70
Prokorát Petr  Kněžmost 70
Nezdarová Jana Kněžmost  70
Nikodemová Božena  Kněžmost  70
Loula Václav  Koprník   65

listopad  
Cidlinská Jiřina  Chlumín   97
Zimová Milada  Suhrovice   85
Křivánková Blanka  Býčina 75
Brzobohatý Vladislav  Žantov 70
Zimová Ladislava  Kněžmost 65
 
prosinec  
Nejedlý Václav  Kněžmost 94
Peldová Božena  Kněžmost 80
Pažoutová Marie  Koprník 75
Cihlářová Eva  Chlumín   65
Jaroš Jiří   Kněžmost 65
Tůma Miloslav  Kněžmost 65

narodili se:
Šverma Matěj  24.03.2016  Kněžmost
Gregor Zdeněk 02.04.2016 Srbsko
Mrázová Tereza  12.04.2016 Kněžmost
Hartlová Viktorie  07.05.2016  Úhelnice
Nedvědová Stella  08.05.2016  Kněžmost
Palaczuk Antonín  09.05.2016  Chlumín
Fidlerová Rozálie  11.05.2016  Koprník
Kuba Tomáš  16.05.2016 Kněžmost
Plíva Matěj  27.05.2016 Kněžmost
Plíva Martin  27.05.2016 Kněžmost
Chromek Tadeáš 14.06.2016 Úhelnice
Kočí Denisa  29.06.2016 Kněžmost

Zima Matěj   05.07.2016  Kněžmost
Králová Aneta 15.07.2016 Kněžmost
Marie Kruľová 08.09.2016   Kněžmost 

Zemřeli:
Krejčová Marie  23.05.2016  Kněžmost
Maděra Ladislav 28.05.2016 Kněžmost
Jevčinová Miloslava 29.05.2016 Kněžmost
Mašek Luděk  20.07.2016  Chlumín 
Palečková Zdeňka   17.08.2016  Kněžmost
Šrajer Milouš  20.08.2016  Násedlnice

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.

Kamil Střihavka zpívá na oslavách 700. výročí obce 
Kněžmost

všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a do dalších let přejeme pohodu 

spokojenost a hlavně pevné zdraví.


