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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení občané, opět tu máme další číslo zpravodaje a tak 
se maličko ohlédnu zpět a zrekapituluji, co se odehrálo. 
Letošní léto si s námi poněkud zahrávalo, ale člověk je 
tvor silný a tak se musel vyrovnat s nástrahami, které 
před něho byly postaveny. 

Červnové povodně naši obec nikterak nezasáhly, což se nedá 
říct o červencové bouřce, která napáchala desetitisícové ško-
dy nejen na obecním majetku. Nevyhnula se staré budově zá-
kladní školy ani mateřské škole. Nedobrá situace byla i v míst-
ní části Srbska.  Výjezdová jednotka obce Kněžmost měla 
plné ruce práce, za což před nimi smekám pomyslný klobouk 
a přidávám velké díky. Léto bylo přeci jen krásné a přineslo 
plno slunečních, někdy i tropických dní. I uplynulé měsíce 
z pohledu obce měly své světlé chvilky, podařily se některé 
akce dotáhnout do zdárného konce. 

Samozřejmě, že vše není tak růžové, jak se na začátku zdá. 
Jsem ráda, že se podařila uklidit nevzhledná hromada před 
lesoparkem, kde vznikne travnatý prostor k odpočinku. Věřím, 
že občané, již toto místo nebudou využívat jako společný kom-
post a že svůj bio odpad budou kompostovat na svém pozem-
ku, tak jak by to mělo být. Pokud však na svém pozemku ne-
najdou žádný prostor, můžou využít sběrné místo v Sobotecké 
ulici, které se stále zdokonaluje. Také se upravuje pozemek 
pod základní školou, kde též vznikne travnatý prostor, který se 
bude moci využít k volným chvilkám nejen pro školáky. Pokud 
nám zima dopřeje nějaký ten mrazík, v plánu je zde vytvořit 
menší kluziště. V uplynulých měsících proběhlo několik oprav 
komunikací, jak v Kněžmostu, tak v osadách. Stále je a bude 
co dělat, máme plno plánů, ale hlavně plno zodpovědnosti 
za svěřený majetek. 

Přichystali jsme novou tvář zpravodaje, jeho grafika se bude 
měnit s ročním obdobím, kdy perokresba radnice od Ing. arch. 
Petra Chotěbora, CSc. zůstane zachována. Články jsou pro 
lepší orientaci řazeny podle rozdělovníků, jejichž názvy jsou 
v horní liště.  Ať už se vám bude nové zpracování líbit či ne, 
nechám na vás, přesto věřím, že se k vám donesou tolik po-
třebné informace a že nadále budete součástí zpravodaje 
a budete posílat příspěvky. 

místostarostka obce
Jitka Bartošová

RekonstRukce 
2. pAtRA nA oÚ
V prvním čtvrtletí letošního roku proběhla v budo-
vě obecního úřadu sice objemem ne rozsáhlá, ale 
o to významnější proměna – v podkroví budovy 
byly realizovány stavební úpravy, jejichž výsled-
kem bylo vytvoření nových kancelářských prostor. 
Na základě schválené projektové dokumenta-
ce byly zanedbané a jenom částečně využívané 
sklady přeměněny na dvě kanceláře se sociálním 
zázemím. A vedle nich byly vytvořeny i pomocné 
místnosti – sklady, kam budou soustředěny archi-
vy úřadu a jednotlivých oddělení.

Nové prostory splňují náročné požadavky hygie-
nických, požárních a bezpečnostních předpisů. 
Po vydání kolaudačního souhlasu bylo nové pod-
kroví koncem dubna předáno do užívání. Následně 
pak došlo k přesunům některých pracovišť. Do no-
vých podkrovních kanceláří se přestěhovalo pra-
coviště starosty a místostarostky, v prvním patře 
zůstalo zachováno pracoviště stavebního úřadu, 
pracoviště účetní obce, správy majetku obce, sil-
ničního správního úřadu, stavebního (investičního 
technika a nově také pracoviště tajemníka úřadu.  
V přízemí budou občanům k dispozici pracoviště 
s nejvíce žádanou agendou, tj. podatelna, výběr 
poplatků, evidence obyvatel, ověřování listin, atd.

Stavební a montážní práce v podkroví probíhaly 
za plného provozu obecního úřadu, což vyžadova-
lo specifický přístup jak ze strany zhotovitele (firma 
LIPRACO, s.r.o.), tak i ze strany zaměstnanců úřa-
du  a v neposlední řadě i návštěvníků.

Práce byly zahájeny nezbytnou demontáží ně-
kterých stavebních konstrukcí a prvků a instalací 
nových příček a nových střešních oken. Pak ná-
sledovala pokládka nových rozvodů sítí zdravotně-
-technických instalací, po které nastoupila firma, 
která provedla montáž systému zateplení. Po těch-
to, dá se říci hrubých stavebních pracích násle-
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dovaly povrchové úpravy podlahy, stěn a stropu 
a kompletace vybavení, tj. montáž zařizovacích 
předmětů, armatur, vypínačů, svítidel, atd.. a pak 
již jen vymalovat a uklidit.

V neposlední řadě bylo potřeba nové kanceláře 
vybavit novým nábytkem a zařízením, jistý podíl 
měly i některé místní firmy – živnostníci (p. Jaro-
slav Abraham, p. Pavel Kverek).

Nové kanceláře v podkroví fungují již několik týdnů 
ke spokojenosti jak jejich uživatelů, tak i návštěv-
níků. Vedení obce získalo prostory, které důstoj-
ně plní reprezentativní úlohu, návštěvníci pak 
jistě ocení klid při projednávání svých záležitostí 
s představiteli obce.

    stavební technik obce   
 Ing. Jiří Maťák                                                     

teplé léto
Koupaliště v Kněžmostě má sice vše podstatné za sebou, 
ale v době vydání nového čísla zpravodaje jsme tlustou čáru 
za koupací sezónou ještě neudělali. Vše sice ještě není spo-
čítáno, ale je více než jasné, že sezóna 2013 se povedla. Léto 
sice začalo později, ale opravdu o horké letní dny nebyla nou-
ze. Kromě pár dnů bylo koupaliště otevřeno od 15. 6. 2013 
takřka nepřetržitě do 18. 8. 2013. O tom jaký je zájem o naše 
koupací zařízení v horkých letních dnech jsme se mohli pře-
svědčit v období po vytopení strojovny vodou. 

V pondělí večer 29. 7. 2013 vtrhla „přílivová vlna“ do strojov-
ny bazénu a vyřadila z provozu čerpadla (elektromotory čer-
padel). Desítky telefonátů našich spoluobčanů nás děsili při 
pomyšlení, že bychom nestihli na víkend čištění vody obnovit. 
Naštěstí se vše povedlo a v pátek 2. 8. 2013 jsme koupaliště 
opět otevřeli. Touto cestou bych chtěl poděkovat panu staros-
tovi Adamovi Pospíšilovi, který věnoval velké úsilí pro zprovoz-
nění koupaliště. Léto bylo opravdu teplé a pěkné! Nezbývá než 
poděkovat všem návštěvníkům koupaliště a přát si do budouc-
na podobně teplá léta.

dohled nad bazénem 
Mgr. Jiří Lehečka

RADnice

Dřeviny, k jejichž 
kácení není třebA 
povolení
Dne 15. července nabyla účinnosti nová vyhláška 
Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., 
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ze dne 
27. června 2013, která mimo jiné v § 3 zmiňuje také 
to, že povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, 
že tyto nejsou součástí významného krajinného 
prvku nebo stromořadí se nevyžaduje pro dřevi-
ny rostoucí v zahradách. Pokud tedy máte pro Vás 
nevyhovující strom, který roste ve Vaší zahradě, 
nemusíte nově žádat o povolení ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les Obecní úřad Kněžmost, jako 
tomu bylo doposud. Zahrada je definována jako 
veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený poze-
mek u bytových a rodinných domů v zastavěném 
území obce.

referentka OÚ
Bc. Lenka Pejtová, DiS.
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RADnice

sběR nebeZpečných 
složek
koMunálního oDpADu
vážení občané, Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočes-
kými komunálními službami s.r.o. pořádá sběr nebezpečných 
složek komunálního odpadu, který se uskuteční:

v sobotu 28. září 2013
dle tohoto časového rozpisu
 09:00 – 09:10 Úhelnice náves
 09:15 – 09:25 Násedlnice náves
 09:30 – 09:40 Koprník autobusová zastávka
 09:50 – 10:00 Býčina náves
 10:05 – 10:15 Kněžmost ul. Nádražní 
   – před hasičskou zbrojnicí
 10:20 – 10:30 Kněžmost ul. Sokolská (u koupaliště)
 10:35 – 10:45 Kněžmost ul. Příčná u garáží 
   (kotelna byt. družstva)
 10:50 – 11:00 Žantov náves
 11:05 – 11:15 Lítkovice náves
 11:20 – 11:30 Chlumín náves
 12:55 – 13:00 Soleček náves
 13:05 – 13:15 Solec náves
 13:20 – 13:30 Malobratřice náves
 13:40 – 13:45 Čížovka autobusová čekárna
 13:50 – 14:00 Drhleny náves
 14:05 – 14:15 Suhrovice u výrobny těstovin
 14:55 – 15:05 Srbsko náves

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem tj. pojízdnou 
sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na 
předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou pře-
bírány kvalifikovaným pracovníkem naší společnosti.

přijímány budou následující druhy odpadů:
•	 Léky	všeho	druhu	včetně	mastí
•	 Domácí	kapalné	 i	 tuhé	chemikálie	 (ředidla,	kyseliny,	 louhy,	

vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, 
hubení plevelů a škůdců atd.) vše řádně označeno!! 

•	 Zbytky	starých	barev,	obaly	od	barev
•	 Televizory,	ledničky,	zářivky
•	 Všechny	druhy	akumulátorů	včetně	elektrolytu,	baterii	článků
•	 Upotřebené	motorové	oleje	(v	uzavřených	nádobách	do	30	l)
•	 Olejové	filtry	a	další	zaolejovaný	materiál

Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti 

osobně pracovníkům zajišťující sběr. je zakázáno odklá-
dat odpady před příjezdem mobilní sběrny!   

2. Občané předloží před předáním občanský průkaz, podle 
kterého bude zjištěna adresa.

3. nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště 
před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Další informace poskytne Váš obecní úřad nebo přímo pracov-
níci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na telefonním 
čísle 483 312 403.

ohléDnutí 
ZA seZónou 2013 
v letníM kině 
koMáRov
Obec Kněžmost i přes plánovanou digitalizaci kin 
v ČR, která nastoupila spolu s rokem 2013, pro 
Vás přichystala na letošní filmovou sezónu pest-
rý program. Již zmíněná digitalizace nás donutila 
zúžit program o jeden film týdně, z důvodu menší-
ho počtu distribuovaných kopií na formátu 35mm. 

Z programu tedy vypadlo páteční promítání, při 
čemž zůstalo jak úterní (animované filmy) tak so-
botní (hrané filmy) představení. Celkově tedy 16 
filmových večerů po dobu prázdnin. Počasí nám 
přálo po celé léto, což se projevilo i na celkové ná-
vštěvnosti letního kina. Nevyššího počtu návštěv 
se mohl těšit oblíbený film MADAGASKAR 3, kte-
rý navštívilo 154 filmových nadšenců a průměrná 
návštěvnost jednoho představení se vyšplhala 
na krásných 51 diváků (o 12 diváků více než v roce 
2012). Děkujeme Vám za projevenou podporu 
a těšíme se na Vaší návštěvu v sezóně 2014.

referent OÚ
Josef Kračmar

ZpRAvoDAj nově
Za celou dobu, co do zpravodaje dopisuji, jsem ni-
kdy nevážil formu příspěvku, jako dnes. Dokonce 
jsem text už napsaný, reagující na články z minula, 
kterými se cítím poškozen, smazal právě proto, že 
čas od jednoho čísla k druhému je natolik dlouhý, 
že bych příspěvek musel stále jen prokládat cita-
cemi, aby čtenář zůstal v obraze. 
Omezím se tedy spíš na určité shrnutí, v němž 
nově nemíním třeba učitele vyzývat k přehodnoce-
ní paušalizace radních (s pozastavováním se do-
konce nad jejich morálními hodnotami) a požádám 
adekvátními obraty, aby napříště lépe a pečlivěji 
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pracovali s výstupy ze zasedání! Ostuda je to jejich, 
nikoliv	moje.	U	textu	jiného	schází	zmínění	důvodu,	
proč jsem se při hlasování o volbě ředitele ZŠ zdr-
žel. Čtenář, který se snadno dopátral, že „nevyslo-
veným“ jsem já, by tak alespoň znal důvod mého 
rozhodnutí. Připomínat jej nyní je zbytečné. Nemu-
sím být příliš vztahovačný v textu dalším, abych 
nenašel, že doložení interní tiskovinou obce k roz-
hodnutí o lípě na Koprníku, se mne rovněž týká. 
Vedl jsem tehdy onu komisi pro životní prostředí. 
Imaginárně účinkuji i v článku dalším, věnovanému 
komunální politice. Ano, to já tvrdím, že na „barvy“ 
se v podmínkách regionu hrát nedá. Na mnoha té-
matech bychom se tak vůbec nedomluvili. 

Nakonec si jistě řada z Vás povšimla, že na ony 
barvy se ve skutečnosti nehraje ani v politice vy-
soké. V případě udělovaných výsluh, pozvánek 
do parlamentní kantýny či třeba v čase přestřihává-
ní pásek. Kde zapomenutý volič je vystaven hodně 
falešnému divadlu. A poslední věta článku o autoro-
vě „patrně nejednoduchém zasazování se o necen-
zurovaný zpravodaj“ by zasloužila reakci obšírnější. 
Než všechny odkáži k seznámení se s členy vzniklé 
redakční rady, musím říci (i s ohledem na diskuse 
v prostředí regionálního internetu, kde ve vztahu 
k „cenzuře“ klíčí dokonce obavy, zda už se pak ne-
bude psát „jen o motýlech“), že redakční rada není 
k tomu, aby komukoliv zakazovala psát. V redakční 
radě jsem pracoval dost dlouho na to, abych po-
sloužil výkladem, že taková řeší především pročtení 
textů, aby se do tisku nedostávaly chyby. Aby neby-
lo užíváno vulgarismů a neporušován zákon a tře-
ba, aby texty odpovídaly svým rozsahem. 

Uvnitř	 čísla	 si	 každý	 autor	 zodpovídá	 za	 svoje,	
jsou-li připomínky ze strany redakce, je dotyčný 
vyzván k vyjasnění. Nadřízeným subjektem naší 
redakční rady je rada obecní, která garantuje, že 
měsíčník s čtvrtletníkem budou odpovídat potře-
bám obce. Tím není myšleno nic víc, než aby se 
kupříkladu neopakovala situace, kdy zpravodaj 
přinese v čase voleb bez předem stanovených 
pravidel tuctovou tiskovinu politika, kterých je 
v tom čase všude plno. Pokud takovéto reklamě 
zpravodaj otevřeme, příležitost musí být dostupná 
pro všechny subjekty a rozhodovat bude zřizova-
tel. Zazní-li na podobném přeci jen shoda, obsah 
bude nutné znásobit a zpravodaj zřejmě vystaví-
me riziku, že jej mnozí přestanou číst. Obávanou 
cenzurou snad nemůže být ani zájem, aby rozho-
dování, zda bude výtisk zdarma či jakkoliv jinak, 
rozhodovala rada - stejně jako o změně tiskárny 
v čísle posledním. Aktuální zpravodaj přináší no-
vou podobu a osobně si nemyslím, že třeba návrh 
titulní strany od pana architekta Chotěbora, je ně-
jaké „retro“, jak je rovněž obáváno. Že kresbou při-
pomenuté dominanty, vracející obecní sešit k neú-
točnosti a pohodě, jsou krokem nazpátek.

RADnice

A ještě jednu věc bych rád připomenul. Nikdy neměl obecní 
zpravodaj příspěvků nadbytek. A vím, že jinde je tomu podob-
ně. Přeci jen by ale mnohé mohlo jít snáz proto, že zde působí 
řada zájmových uskupení, majících jistě co říct a čím se po-
chlubit. Krom základních sdělení z radnice tak obě tiskoviny 
zůstávají dobrou a pohotovou příležitostí pro každého.

člen obecní rady 
Pavel Kverek

něco Málo o obecníM 
kAlenDáři 2014
Myšlenka vytvořit obecní kalendář přišla dávno, ale až tento 
rok na jaře začaly první přípravné kroky. 

Vzhledem k velkému a rozmanitému území bude kalendář se-
staven z fotografií nejen z Kněžmosta, ale i z přilehlých osad. 
Myslím, že máme co ukázat, máme krásnou přírodu, zákoutí 
a mnoho staveb z mnoha období. Přála jsem si nafotit - za-
chytit vybrané oblasti tak, že fotografie zaujmou na první po-
hled, že budou mít svého ducha. Proto jsem oslovila fotografku 
Etheldith, kterou znám dlouho, znám její práci a její um splňuje 
moji představu a navíc je to rodačka z Kněžmosta. Oslovila 
jsem i další občany, kteří zachytili krajinu z našeho okolí a hodí 
se k danému tématu. 

O popisky fotografií a doplňující fotografie živočichů a rostlin 
z naší oblasti jsem požádala pana Pavla Kverka, který se této 
práce rád ujal. 

Kladla jsem si plno otázek jakou formu kalendáře zvolit, zda 
nástěnný či stolní, jednoletý či dvouletý, jednotýdenní či dvou-
týdenní, toto rozhodnutí bude pro vás malým překvapením. 
Počet vydaných kalendářů se bude odvíjet z dodaných nabí-
dek tiskáren, na které netrpělivě čekáme, ale jak je známo čím 
víc kusů objednáme, tím bude kalendář za nižší cenu. Z toho 
plyne další otázka, a to jaký bude zájem, když se jedná o první 
obecní kalendář. Ve skrytu duše pevně věřím, že zájem bude, 
a to nejen z řad našich občanů. 

Kalendář bude zároveň použit jako dárek či propagace naší 
obce, například v době Vánoc. K dostání by měl být během 
tohoto listopadu, o veškerých podrobnostech prodeje budete 
informováni v Novinkách z Kněžmostska.

místostarostka obce
Jitka Bartošová

Žádáme občany, aby se v případě souhlasu se zveřejněním 
svých osobních údajů ve společenské kronice Zpravodaje 
dostavili na Obecní úřad v Kněžmostě a svůj souhlas potvr-
dili písemně na místě (v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb.). Formuláře jsou k dispozici na podatelně obecního úřa-
du, mají je rovněž všichni starostové.              

Děkujeme za spolupráci



školA

Ze školy 
Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. 9. 2013 za přítom-
nosti pana starosty, rodičů, pedagogických pracovníků a pře-
devším našich žáků. Zvláštní pozornost patřila prvňáčkům, 
kterým tento den začala nová etapa jejich života, a žákům de-
váté třídy, které letos čeká nelehké rozhodování, jaké další stu-
dium si vybrat. Přejeme všem našim žákům mnoho úspěchů!

V tomto školním roce budeme pokračovat v projektech, do kte-
rých se základní škola zapojila v předchozích letech (Peníze 
EU	školám,	Eko	projekt..),	ale	čekají	nás	i	nové	–	projekt	Tri-
angl žákům 2. stupně přiblíží přírodovědné předměty trochu 
jinak. Poprvé bude od letošního roku fungovat školní klub pod 
vedením p. Hany Bejrové. Nově se bude od 7. třídy vyučovat 
německý jazyk. Budeme nadále spolupracovat s místní kni-
hovnou, žáci se zúčastní plaveckého a lyžařského výcviku. 
Žáci budou mít možnost navštívit divadelní představení v Mla-
dé Boleslavi a nově i v Liberci. Budeme se zúčastňovat spor-
tovních soutěží a rádi bychom navázali na úspěchy v doprav-
ní soutěži. Vybrat si žáci mohou z velkého množství kroužků, 
např. florbal, kondiční cvičení, keramický, divadelní, biologicko 
– chovatelský kroužek, konverzace v anglickém jazyce.

Žáci 6. třídy už mají za sebou adaptační pobyt. Informa-
ce o všech akcích najdete na našich webových stránkách 
www.zsknezmost.cz.

Děkuji vedení obce za podporu a věřím, že naše další spolu-
práce bude pro školu přínosná. Děkuji rodičům i prarodičům, 
kteří se zúčastnili slavnostního zahájení nového školního roku, 
a  těším se na vzájemnou spolupráci se všemi. A nakonec bych 
chtěla poděkovat všem svým kolegům za přípravu nového škol-
ního roku, přeji jim hodně síly, trpělivosti i nezbytného zdraví.
   ředitelka školy

Mgr. Michaela Černá

FyZikA v pokusech
V průběhu letošního školního roku 2012/13 se nově odehrálo 
pár zajímavých věcí, týkajících se fyziky, jež by Vás mohly za-
jímat.

Poslední týden jsme se s vybranými žáky 6. – 9. 
třídy vrhli na kompletní a důkladnou revizi skladu 
s fyzikálními pomůckami. Všechny pomůcky byly 
důkladně prohlédnuty a vráceny zpět do skladu, 
tentokrát ovšem dle nového třídění, a to podle je-
jich užití v jednotlivých ročnících. Nyní má každý 
ročník v kabinetě fyziky své vlastní oddělení, tak-
že práce s fyzikálními pomůckami bude konečně 
bezproblémová a již nebude nutno kvůli jednomu 
pokusu prohledávat celý kabinet.

Od začátku roku se snažíme v hodinách fyziky 
využívat co nejvíce praktických ukázek a pokusů. 
Rovněž jsme se po celý rok snažili ve vyučovacích 
hodinách pracovat s fyzikálními pomůckami, které 
si žáci sami vyrobili. V dalších řádcích bych Vás 
s některými žáky a jejich výtvory rád seznámil.

pyknometr - Daniel Weiss (6. třída)
„Největší problém při výrobě mého pyknometru 
bylo sehnání vhodné odměrné nádoby. Nakonec 
jsem použil plastovou odměrnou nádobu a skle-
ničku. Pyknometr funguje tak, že do jedné části 
vhodíme těleso, které vytlačí požadovaný objem 
kapaliny, který následně na stupnici druhé nádoby 
odečteme. Nemusíme tak použít vzorec. Velmi se 
mi líbí, že můj výtvor může v budoucnu obohatit 
jiné žáky a že náš pan učitel nám dává prostor 
a rady k těmto pokusům.“

siloměr - štěpán bystřinec (7. třída)
„Vytvořit tuto školní pomůcku mi trvalo přibližně 2 
hodiny. Nejsložitější a zároveň nejdůležitější bylo 
na začátku vše promyslet a zvolit vhodný materiál 
a pružinu. Siloměr slouží k měření síly, v mém přípa-
dě větší než 10N. Líbí se mi, že mohu přispět k vý-
uce fyziky, protože fyzika není jen o vzorcích a teo-
riích, ale také o pokusech a o zábavě. Škola hrou J“

kalorimetr - jan červinka (8. třída)
„Výroba této vyučovací pomůcky mi trvala 3 hodi-
ny. Použil jsem PET láhev, plechovku, polystyren, 
tavicí lepidlo. Kalorimetr je tedy složen z vnitřní 
a vnější nádoby a poskytuje odizolované prostře-
dí, pomocí kterého získáme hodnoty, jež nám 
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2. A 3. tříDA nA stupni 
vítěZů okRskového 
kolA McDonAlD´s cupu
Po mém příchodu na ZŠ Kněžmost jsem začal uvažovat o čás-
tečném obnovení sportovní reprezentace naší školy. Založil 
jsem fotbalový kroužek pro první i druhý stupeň naší školy 
a začal s tréninky a přípravnými utkáními. Po dlouhém roz-
mýšlení jsem nakonec přihlásil naše žáky a žákyni 2. a 3. třídy 
do celostátní fotbalové soutěže McDonald ś cupu. Do okrsko-
vého kola jsme nastoupili v následující sestavě:

Zikmund Radek (3.třída), Sedláček Josef (2.třída), Chlou-
pek Matěj (3.třída), Hušek Jan (2. třída), Hybner Jan (3.třída), 
Vostatková Klára (3.třída), Vokál Matěj (2.třída), Volf Jakub 
(3.třída), Kurka Tomáš (2.třída), Svoboda Ondřej (3.třída).

v tabulce s námi soupeřili: 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, ZŠ Ba-
kov, ZŠ Bělá, ZŠ Bousov
výsledky našich utkání:
ZŠ Kněžmost : 1. ZŠ Mnichovo Hradiště 0:1
ZŠ Kněžmost : ZŠ Bousov 1:0 (vítěznou branku vstřelil Vokál 
Matěj)
ZŠ Kněžmost : ZŠ Bělá 1:1 (branku vstřelil Chloupek Matěj)

V tomto zápase jsme přišli o důležité body až v posledních mi-
nutách utkání nešťastně obdrženou brankou. ZŠ Kněžmost : 
ZŠ Bakov 1:3 (branku vstřelil opět Chloupek Matěj)

V otevřeném utkání ZŠ Bakov potvrdila velmi silný a dobrý 
ročník svých svěřenců a i přes úpornou snahu našich hráčů 
jsme nedokázali porážce zabránit. V konečném součtu jsme 
se 4 body, 3 vstřelenými brankami a pěti obdrženými skončili 
na třetím místě okrskového kola McDonald ś cupu.

Chtěl bych prostřednictvím tohoto článku vyzdvihnout výkony 
všech našich začínajících fotbalistů, kteří se v zápasech nebáli 
a měli snahu v každém zápase ukázat svoji chuť hrát, vstřelit 
gól, urputně bránit a vyhrát. Má pochvala za vzornou repre-
zentaci školy patří všem jmenovaným žákům a žákyni.

Mgr. Zdeněk Chlup

pomohou vypočítat teplo odevzdané, nebo teplo 
přijaté. Jsem rád, že jsme se o kalorimetru nejen 
učili, ale také, že jsem si ho mohl vyrobit a vyzkou-
šet si jeho funkci.“

elektromotor - Richard hoffmann (9. třída)
„Veškerá příprava elektromotoru mi zabrala téměř 3 
hodiny. Nejdříve jsem měl problém s magnety, ale 
nakonec se mi povedlo tento problém vyřešit. Elek-
tromotor se skládá ze dvou magnetů, elektrického 
zdroje (4,5 V), rotoru a kartáčků. Pomocí magnetů 
(statoru) se roztáčí cívka (rotor) a to vše na principu 
elektromagnetické indukce. Elektromotor nyní slou-
ží jako vyučovací pomůcka. Jsem také rád, že jsem 
svojí prací mohl přispět k obohacení hodin fyziky 
a zanechat tu odkaz budoucím studentům.“

Mgr. Zdeněk Chlup

spinning v Mb - 9. 5. 
2013
Na 9.5.2013 jsem si pro členy kondičního cvičení 
připravil další pohybovou aktivitu, která se velmi 
hodí do rozvoje fyzické kondice, tedy spinning. Jde 
o nejúčinnější a vysoce motivující kardio-vaskulární 
cvičení posledního desetiletí. Ihned po odpoledním 
vyučování jsem s žáky vyrazil do Mladé Bolesla-
vi a z autobusového nádraží jsme rovnou zamířili 
k	ZUŠ	Pastelka,	kde	se	nachází	spinningové	cent-
rum. Lekce probíhala pod vedením výborné instruk-
torky Jany Hladíkové, která v letech 1989 - 2000 
získala několik titulů mistryně republiky na dráze, 
silnici, MTB i v cyklokrosu. Spinningová lekce pro-
bíhala na speciálních kolech tzv. spinnerech. Kaž-
dý jezdec si volí zátěž, která mu vyhovuje, a proto 
jednotlivé rozdíly ve výkonnostech žáků nehrály roli 
v tom, abychom mohli jet všichni společně. Tempo 
nám určoval rytmický hudební doprovod, který nám 
na míru připravila paní instruktorka. Cvičení bylo 
nenáročné na koordinaci pohybů, nezatěžovalo 
kloubní systém a směřovalo k celkovému procviče-
ní svalů nohou a hýždí, ale také paží a svalů trupu.

V naší tréninkové lekci jsme si vyzkoušeli hned ně-
kolik druhů jízd zaměřených převážně na výbušný 
krátkodobý sprint, výšlap kopců ze sedla atd.

Žáci byli naprosto dokonale seznámeni s nasta-
vením spinnerů, ale i potažmo vlastních kol. Dále 
už také žáci vědí, jak má vypadat správný posed 
na kole tak, aby netrpěla krční páteř a celá záda.

Mnohokrát děkujeme paní Janě Hladíkové za per-
fektní tréninkovou jednotku a rádi si v budoucnu 
spinning zopakujeme.  

Za kondiční kroužek
Mgr. Zdeněk Chlup

školA
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knihovnA

inFoRMAční střeDisko 
inFoRMuje
19. 8. 2013 proběhl první ročník akce „výlet na koloběžkách“ 
pořádané Infocentrem Kněžmost. Účast byla hojná a odezvy 
byly pozitivní. Věříme, že se najdou zájemci o tuto akci i v příš-
tím ročníku. Asi se ptáte, proč akce proběhla v pondělí? Z dů-
vodu organizace víkendových akcí na Malé Skále. Za zkouš-
ku to jistě stálo! Příští ročník se pokusíme uspořádat tuto akci 
o víkendu.

poděkování patří 
Firmě	Uzenářství	U	Bejrů	za	pitný	režim	pro	děti.	Děkuji	brigád-
níkům infocentra za pomoc při organizaci a za úsměv i přes 
nepřízeň počasí. Velký obdiv za pomoc infocentru patří firmě 
Kovovýroba Zbyněk Pokorný za výrobu šestimístného stojanu 
na kola, za který nežádala honorář. Moc děkujeme.

obecní knihovnA 
inFoRMuje 
Čtenáři naší knihovny mají možnost zapůjčení elektronické 
čtečky knih PocketBook 613.

Zatím nabízíme tři knihy:  
Hyder Mc: Ptáčník
Nebo Jo: Spasitel
Jeaniene Frost: Věčný polibek temnot

Další knihy budou postupně zajišťovány.

Maratón čtení 
Dne 10. října 2013 proběhne v Základní škole Kněžmost au-
torské čtení pro děti. Spisovatel Jiří Dvořák, v roce 2013 no-
minovaný na Magnesii Literu, bude číst ze své knihy Zpátky 
do Afriky. Toto autorské čtení vyhlásil Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků ČR. Finančně jej podpořilo Čtení pomáhá 
a naší knihovně se podařilo tuto finanční podporu získat. 
                                                                                                                 
univerzita
V druhé polovině října zahájíme další přednášky Virtuální vý-
uky	Univerzity	 třetího	věku	(U3V),	které	budou	opět	probíhat	
v	základní	škole.	Cílem	výuky	U3V	pro	seniory	je	získávání	no-
vých poznatků, ale také setkávání a probírání věcí všedních. 
Setkávání při loňském ročníku, které se týkalo astronomie, 
bylo velmi příjemné a jistě i přínosné. Potěšilo by nás, kdyby 
se přidali další zájemci o tuto formu trávení volného času. Při-
hlásit se a bližší informaci můžete získat v knihovně Kněžmost 
nebo na  knihovna@knezmost.cz.

Dne 15. 10. 2013 bude obecní knihovna z důvodu školení 
uzavřena.

Vedoucí infocentra a knihovny
 Ivana Cenefelsová

povíDání o letních 
táboRech 2013 
v jo kněžMost
Od 27.7. do 3.8.2013 proběhl v JO Kněžmost již IV. 
ročník pobytového tábora pro děti. V parném poča-
sí střídaném vydatnými letními bouřkami proběhl 
letní pobytový tábor v JO Kněžmost. Zúčastnilo se 
ho 12 dětí ve věku 7-14 let. Náplní tábora bylo sa-
mozřejmě ježdění na koních, táborové hry, plnění 

bobříků, celodenní výlet s koňmi na hrad Valečov, 
stezka odvahy a závěrečné jezdecké hry, kde měli 
možnost rodiče dětí zhlédnout, co se děti za týden 
na koních naučily. Děti spaly sice zatím v provizor-
ních, ale již v nově rekonstruovaných prostorech 
klubovny. Již tradičně a opět výborně vařila paní 
Drahomíra Černá, které tímto vyslovujeme velký 
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spolky

11. hAsičský Dětský 
Den v kněžMostě
V sobotu 7. září se v Kněžmostě u hasičské zbrojnice konal již 
jedenáctý hasičský Dětský den, který všem přítomným nabí-
dl spoustu zajímavých zážitků. Předem bych chtěl poděkovat 
sponzorům, bez jejichž štědrých darů by tento den nemohl být 
a také všem, kteří se na uspořádání toho Dětského dne podíleli. 

A jak celý den probíhal? Jako již tradičně byla celá akce zahá-
jena ve 12 hodin soutěžemi pro děti.  Ve 13:45 se začalo vy-
užívat	pódium	a	to	ukázkou	taneční	skupiny	UR	Dancers.	Po	
taneční ukázce vystoupily děti z místní mateřské školy.  Dále 
následovala znovu taneční ukázka a pak již na řadu přišla pře-
devším dětmi očekávaná skupina Maxim Turbulenc. Po jejich 
vystoupení na řadu přišlo zakončení soutěží a  vylosování 
tomboly všech dětí, které se zúčastnily soutěží. Těch se le-
tos sešlo na pět set. Dále následovala další ukázka, tentokrá-
te Zumby v podání fitnes Fitpro MB. Pak přišla na řadu první 
ukázka z práce hasičů, tentokráte ukázka zásahu u dopravní 
nehody. Tuto ukázku předvedli členové HZSp Škoda Auto. Dal-
ší ukázka byla novinka a to ukázka z Timbersportu v podání 
více mistra Evropy z letošního roku Davida Síly na kterou hned 
po posledním seknutí navazoval přelet historických letadel. Po 
přeletu vzdušný prostor v okolí zbrojnice obsadili letečtí mode-
láři, kteří předvedli leteckou bitvu.  Po té na řadu přišla ukázka 
v podání místní jednotky a to zásah na hořící domeček.

Celý program byl zakončen nastříkáním obrovského kopce 
pěny, ze kterého měly největší radost děti, které se v pěně 
pořádně vyřádily. Na závěr bych ještě jednou rád poděkoval 
všem, kteří se na přípravách a průběhu Dětského dne podíleli 
a také všem sponzorům.

za SDH Kněžmost
Ondřej Kočí

dík. Poděkování patří také táborovým vedoucím: 
o hry a veškerou zábavu se skvěle staraly Karolína 
Dlasková a Kateřina Josefíková, výcvik na koních 
řídila Michaela Vitmajerová, za vydatné pomoci 
Andrey Blažkové a Terezy Hrubošové.

Od 19.8 do 23.8.2013 proběhl v JO Kněžmost 
první ročník příměstského tábora pro děti. Musím 
říci, že se velmi vydařil. Zúčastnilo se ho 12 dětí, 
které dorazily do oddílu vždy na devátou ráno, 
dopoledne probíhal jezdecký výcvik, pak se děti 
naobědvaly a poslechly si každý den jiný příběh 
o slavných koních. Odpoledne měly na programu 
vždy jedno koňské téma. Děti si celý týden k jed-
notlivým tématům lepily obrázky a poslední den 
jim z těchto listů vznikla knížka, kterou si odnesly 
domů. Samozřejmě byly na programu i různé hry, 
například hod podkovou na cíl, hledání barevných 
koníků v přírodě, nebo překážková dráha, kdy si 
děti hrály na koně. Poslední den děti absolvovaly 
v terénu vědomostní hru, při které si zopakova-
ly všechny vědomosti, které se za týden naučily. 
Jezdecký výcvik jsme zpestřili středeční vyjížďkou 
na Hrádek. S organizací tábora velmi pomohli Te-
reza Hrubošová, Markéta Škodová, Kristýna Pete-
rová a Jan Vobruba, za to jim patří velký dík. Příští 
rok pro velký zájem a úspěch tábora počítáme, že 
uspořádáme příměstské tábory dva. 

JO Kněžmost
PhDr. Petra Černá Rynešová
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spolky

pouťová neDěle 
v solci v RytMu 
DobRovAnky
Ani teploty šplhající se ke třiceti stupňům celsia, nezabránily 
v pořadí třetímu ročníku Pouťového koncertu dechové hudby 
na solecké návsi. 

Po předchozích dvou ročnících, kdy se o zábavu pečlivě sta-
ral „Bělský dechový orchestr“ pod taktovkou kapelníka Vác-
lava Hašlara, se nám 18.8.2013 představil dechový orchestr 
Dobrovanka se svými sólisty. Bezmála tříhodinový program 
decentně proložený mluveným slovem, příjemně pobavil něko-
lik desítek příznivců pravé dechovky. Sedmnáctičlenné těleso 
kromě precizně podaného tradičního dechovkového reperto-
áru, jako mávnutím proutku bouralo pomyslné hranice žánrů 
jako je swing, jazz nebo i country hudba. Dechový orchestr 
Dobrovanka pod vedením Viléma Herrmanna dokázal, že patří 
právem na výsluní dechových orchestrů u nás.

Občanské sdružení  Solínek, které tuto akci již třetím rokem 
pořádá, si vzalo za své nezapomínat na dříve narozené obča-
ny a pokusit se tímto způsobem zpříjemnit život na vsi genera-
ci, pro kterou pravá dechovka a lidová hudba mnoho zname-
ná. Kromě několika nedělních posezení s lidovou písničkou, 
které se konají příležitostně v prostorách solecké hasičárny, je 
pouťová neděle v Solci tradičním svátkem, na který se místní 
i přespolní senioři již dopředu těší.

poDZiMní čAs v solci 
nebývá sMutný
Je již nepsanou tradicí, že jakmile začne foukat ze strnišť, děti 
školou povinné zjistí, že prázdniny jsou nenávratně pryč, den 
se zkrátí a večery prodlouží, sluníčko ubere na síle a paní zima 
začne pomalu a jistě sedlat koně. Přichází čas jako stvořený 
pro různá sousedská posezení.

První zářijová akce v Solci je tradičně věnována 
převážně místním dětem. Stezka odvahy, kde si 
děti vyzkouší jaké to je za tmy projít místy, kde ni-
kdo neví, co na něho čeká. Pro všechny ratolesti, 
které se zúčastní stezky odvahy, jsou připravené 
odměny v podobě malých dárků. Zatímco dospě-
lí venku u ohně probírají zážitky z končícího léta, 
děti shlédnou pohádku nebo dvě v našem uměle 
vytvořeném biografu v hasičárně. Tam děti ve spa-
cácích přespí až do rána. Tato dětmi oblíbená 
akce končí ranní rozcvičkou na návsi a společnou 
snídaní. Začátkem října plánujeme v rámci sou-
sedského klubu společný výlet autobusem. V loni 
jsme se podívali do ZOO ve Chlebech a do hájen-
ky v Kersku, kde jsme si dali pověstnou „Šípkovou 
nebo Se zelím“. Kam se vypravíme letos, se teprve 
rozhodne. V půlce října nás dále čekají oblíbené 
bramborové hody. Je to posezení, kdy každá hos-
podyně či zástupce rodiny přinese jeden libovol-
ný pokrm připravený z brambor. Z těchto pokrmů 
vytvořený švédský stůl je centrem dění tohoto 
večera. Je možno ochutnávat, hodnotit, chválit či 
porovnávat. Nezřídka dochází i na výměny rodin-
ných receptů. Předposlední říjnovou neděli věnu-
jeme našim dříve narozeným v podobě Nedělního 
posezení s lidovou písničkou. Listopad je ve zna-
mení Hubertského posezení. Posedět a poklábosit 
se sousedy u něčeho dobrého z divočiny, patří již 
neodmyslitelně k podzimním večerům v Solci. Pro-
sinec začínáme na první Advent rozsvícením vá-
nočního stromku na návsi. Dále je v plánu Mikuláš-
ská nadílka pro děti, taneční zábava a ve stejném 
mikulášském duchu i nedělní posezení s lidovou 
písničkou pro naše seniory. O druhém Vánočním 
svátku proběhne již po páté Vánoční zpívání v so-
leckém kostele. Příjemná akce plná vánoční poho-
dy a písniček, kde mohou přítomní přispět dobro-
volným příspěvkem na opravy tohoto kostela. 

Jako tečku na závěr roku se každý rok na silves-
trovské dopoledne vydáváme s dětmi na kráter 
Baba. Tam si na ohýnku opečeme buřta a rozhléd-
neme se z krásné vyhlídky za téměř uplynulým ro-
kem. Věřím, že i letos na obzoru zahlédneme také 
ten nový se čtrnáctkou na konci.

Solínek  o.s.
Jaromír Bartoš 

sokol kněžMost 
oDDíl kopAné
Tímto bych Vás chtěl informovat o činnosti a výsled-
cích fotbalového klubu Sokola Kněžmost. V sou-
časné době máme tři družstva a to muže, kteří hrají 
okresní přebor Mladoboleslavska, kam postoupili 
před dvěma lety ze třetí třídy pod vedením L. Ška-
louda a M. Kobrleho, poté žákovské družstvo, které 
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taktéž letos postoupilo do okresního přeboru pod 
vedením R. Fialy a R. Rašína a družstvo minižáků 
pod vedením R. Macouna a P. Pažouta, kteří hra-
jí třídu A2 . V současné době je v plném proudu 
podzimní část sezony a našemu družstvu se zatím 
vede velice dobře. Po odehrání tří zápasů máme 
na kontě 9 bodů a vedeme tabulku s náskokem 
2 bodů před Březnem. V posledním zápase jsme 
uspěli	na	hřišti	Dlouhé	Lhoty	B	výsledkem	5:1.	Ur-
čitě bychom chtěli předvádět i nadále pohledný 
fotbal, na který se bude chodit dívat široké publi-
kum. Tímto bych Vás chtěl všechny srdečně pozvat 
na nejbližší domácí zápasy a to již tuto sobotu 14.9. 
od 16:30 přivítáme na svém hřišti třetí celek tabulku 
a to celek Kostelního Hlavna. Poté hrajeme 28.9. 
od 16:30 s celkem Března, 12.10. od 16:00 hodin 
s Akumou Mladá Boleslav, 26.10. od 14:30 s celkem 
Kosmonos a 09.11. od 14:00 s celkem Řepova.

Závěrem bych se rád obrátil na místní firmy a pod-
nikatele, kteří  by měli zájem podpořit náš klub 
a pomoci fotbalu v naší obci, opravdu každá po-
moc je vítána. A v neposlední řadě bych chtěl po-
děkovat všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří 
se starají o chod oddílu, protože bez jejich pomoci 
bychom nemohli náš oddíl nadále rozvíjet.

V příštím roce bude Kněžmostský fotbal slavit 80 
let výročí založení a budu strašně rád, když se 
do těchto oslav zapojí co možná nejvíce lidí.

Luděk Haken

„tRAnsFoRMAce“ 
občAnských 
sDRužení nA spolky 
Dle nového 
občAnského 
Zákoníku
S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení zá-
kona o sdružování občanů (83/1990 Sb. „ZoSO“) 
a k přesunu právní úpravy občanských sdružení 
(resp. spolků) do nového občanského zákoníku 
(89/2012 Sb.; „NOZ“).[1] Cílem příspěvku je před-
stavit základní body „transformace“ a upozornit 
na nutnou míru participace občanských sdružení 
na tomto procesu. 

Text použitý z www.epravo.cz
více na: http://www.epravo.cz/top/clanky/transfor-
mace-obcanskych-sdruzeni-na-spolky-dle-nove-
ho-obcanskeho-zakoniku-91443.html

spolky

Myslivost nA poDZiM
Tímto článkem bych chtěl ve zkratce přiblížit činnost MS Kněž-
most v nastávajícím podzimu.

péče o zvěř.
S přechodem léta do podzimu zajišťují členové MS dostatek 
krmiv v krmných zařízeních v honitbě (zásypy, krmelce, plev-
níky apod.), aby drobná i spárkatá zvěř v následujícím období 
nouze nestrádala.

lovecká kynologie
V tomto období se organizují četné kynologické akce, při kte-
rých lovečtí psi skládají zkoušky potřebné pro jejich loveckou 
upotřebitelnost. Jedná se například o podzimní zkoušky. To je 
jednou z důležitých aktivit členů MS Kněžmost, kteří vlastní 
plemena loveckých psů.

lov zvěře
Od září začínají společné hony na kachnu divokou. V druhé 
polovině října se loví bažant obecný. V září končí lov srnce 
obecného (16.5. - 30.9.) a začíná se lovit srna a srnče, samo-
zřejmě průběrným odlovem podle chovatelských zásad. Ce-
loročně probíhá lov prasete divokého (sele, lončák), od srpna 
i bachyně a kňoura, tedy dospělé zvěře. Z místních, běžně se 
vyskytujících, predátorů se loví liška obecná celoročně a jeze-
vec (1.10. - 30.11.).

Myslivecké zařízení skalka
Průběžně se zajišťuje provoz myslivecké chaty Skalka a při-
lehlého zařízení, včetně potřebné údržby.

Myslivosti zdar!
za MS Kněžmost 

Ladislav Koprnický ml.
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Dějinné počátky 
kněžMostA
První písemnou zprávou o Kněžmostě máme až z r. 1316, 
a ta se týká pouze zdejší celnice (thelonea). Trhová ves Kněž-
most je však o 3, možná o 4 století starší. Přes Kněžmost šla 
již od pravěku obchodní stezka. Ta po haťových cestách pře-
konávala zdejší bažiny a mezi Žantovem a Kněžmostem byl 
nejdříve brod a později most – po něm obec dostala jméno 
– nejstarší známý tvar názvu obce je Knieziemost – knížecí 
most.	U	tohoto	mostu	se	na	Žantově	scházely	dvě	obchodní	
stezky. Jedna přicházela od Mladé Boleslavi, druhá od Jičí-
na. Zde překračovaly Kněžmostku a pokračovaly na zdejší 
tržiště, které bylo v prostoru Na Františku. Kněžmostka zde 
na konci doby ledové před cca 15.000 - 12.000 lety spolu 
s vodotečí od Bosně na konci sprašového hřbítku vytvoři-
la terasu, která na jejím pravém (západním) břehu místy až 
o 3 m převyšovala úroveň okolní  bažiny. Bažina a vodoteč 
od Bosně chránila ze 3 stran – ze severu a východu ji chrá-
nil hlavní tok Kněžmostky, ze severozápadu to byla vodoteč 
od Bosně. Ta zároveň dělila tržiště Na Františku na zhruba 
dvě stejné části a zároveň tvořila severovýchodní hranici 
náměstí, které tenkrát na této straně ohraničovala součas-
ná Růžová ulička, která byla v té době řádově 3 m hlubokou 
roklí. Náměstí a tržiště Na Františku bylo tehdy propojeno, 
takže celková plocha pro trhy a odpočinek, případně utá-
boření kupců činila téměř 2 ha. A to už bylo značně velké 
lákadlo pro cestující kupce. Celá plocha byla navíc z větší 
části chráněna přírodou. Z jihovýchodu, od mostu na Žan-
tově byl jediný přístup po haťové cestě mezi sprašovou plo-
šinou a hlavním tokem Kněžmostky. Cesta se stáčela podél 
sprašového návrší pravděpodobně až k současné Vilové 
ulici, odkud kolem malé pevnůstky, která ji zabezpečovala 
od severovýchodu, přicházela na severovýchodní část tržiště 
Na Františku. Pozůstatky této pevnůstky jsme objevili ve vý-
kopech pro inženýrské sítě ve Vilové ulici. Zbylo po ní oválné 
tvrziště o rozměrech cca 6 x 8 m a cca 2 m široký zasypaný 
hradební příkop. Keramický materiál, vybraný ze zásypu hra-
debního příkopu dosud není zpracován, ale podle toho, co 
o něm vím, mohly počátky pevnůstky spadat do 12. možná 
i 10. století. Pevnůstku mohla tvořit dřevěná věž, obehnaná 
příkopem s valem a palisádou. Více se asi na uvedený pro-
stor nevešlo. Otázkou zůstává propojení obou částí tržiště 
Na Františku. Zde musel být další most, který propojoval obě 
části tržiště Na Františku a dosud nebyl objeven. Napojení 
tržiště na stezku od Bosně bylo pravděpodobně  u  malé pev-
nůstky ve Vilové ulici. Zde se nejspíš obě stezky rozdělovaly, 
jedna šla k mostu na Žantově a druhá přes bývalé mlynářovi 
pole (prostor mezi Vilovou ulicí, ulicí Na Mlejnici a Příčnou uli-
cí – dnes zastavěno -  na křižovatku ulic Příčná a Branžežská 
a odtud ulicí K Cestkám směrem k Bosni a dále k Mnichovu 
Hradišti. Bývalé mlynářovo pole bylo kdysi močálem, plným 
tůněk, kudy meandrovala vodoteč, přitékající od Důní. Ta se 
v místech křižovatky ulic K Cestkám, K Cihelně a Branžež-
skou ulicí spojovala s vodotečí, přitékající zhruba současnou 
ulicí K Cestkám. Cesta od pevnůstky ve Vilové ulici musela 

jít alespoň částečně po hatích, její další pokračo-
vání ulicí K Cestkám  a dále Cestkami do Bos-
ně již mohlo jít po pevné zemi. Cestky jsou totiž 
původní cestou do Bosně a do postavení císař-
ské (dnes státní) silnice Mnichovo Hradiště – Ji-
čín začátkem 19. století nejkratší spojení Bosně 
a Kněžmosta. Z Bosně stezka pokračovala kolem 
Valečova	 přes	 pole	 U	 Kamene	 k	 Přestavlkům	
a Mnichovu Hradišti.  Zde se opět dělila. Jedna 
větev šla k Liberci a dále do Lužice, druhá větev 
šla přes brod v místě dnešního mostu přes Jizeru 
ke Klášteru Hradišti a odtud do Saska a třetí větev 
pokračovala do Pšovska (dnešní Mělnicko, Pšov 
je původní název pro slovanské hradiště – před-
chůdce Mělníka). Takže zdejší tržiště bylo vskut-
ku „mezinárodní“. Svědčí o tom nález souboru 
železných předmětů a bronzové rolničky, známý 
jako Kesthelyské železo. Soubor byl nalezen při 
kopání základů nebo sklepa pro starou školní bu-
dovu v r. 1891. Nález se dostal nejdříve do muzea 
v Mnichově hradišti a odtud do Národního muzea 
v Praze. Obsahuje celkem 9 předmětů, z toho je 
8 předmětů železných a jedna bronzová rolnička. 
Protože většina souboru jsou části jezdecké vý-
zbroje a výstroje (část třmene, část udidla, kopí, 
šavle), považoval Dr. Rudolf Turek za jeho výrob-
ce Avary a datoval jej do 6. – 7. století. Poté, co 
nález (lépe řečeno to, co z něho zbylo, některé 
předměty se ztratily) prozkoumala PhDr. Naďa 
Profantová, odbornice na avarské nálezy, do-
spěla k názoru, že předměty nejsou avarské, ale 
mladší, z 9. možná až z 10. století.  Takže budou 
spíše maďarské. I tak sem přišly z velké dálky, 
jejich původ je nutno hledat buď na jižní Mora-
vě, nebo ještě dále, až v Panonii (dnešním Ma-
ďarsku). Na okraji tržiště nad vodotečí od Bosně, 
nejspíš kryt mokřadní vegetací (rákosím, ostřicí, 
sítinou) je zde nejspíše ukryl cestující kovář, který 
je s sebou vezl jako surovinu (některé předměty 
byly poškozené) v neklidných dobách na přelo-
mu 10. a 11. století, kdy Přemyslovci připojova-
li k českému státu okolní knížectví a to se dost 
často neobešlo bez bojů. A k uložení uvedeného 
souboru předmětů mohlo dojít v době bojů mezi 
Přemyslovci a knížectvím Východních Charvá-
tů, případně krátce po připojení tohoto knížectví 
k českému státu. Další předmět, který by mohl 
svědčit o obchodu se vzdálenějším okolím, kon-
krétně s knížectvím Západních Charvátů je kera-
mický zlomek - hrdlo nádoby s částí těla, zdobe-
né špičatou vlnicí. Tato keramika se od 10. do 13. 
století vyráběla ve Svijanech. Další materiál, sice 
až z 11., možná i 12. století,  se našel na  jihozá-
padním	okraji	tržiště,	v	ulici	U	Fary	při	archeolo-
gickém výzkumu, provázejícím přestavbu domu 
č.p.	14	-	uzenářství		U	Bejrů.	Je	to	důkaz,	že	tato	
část Kněžmosta byla již tehdy osídlena. Další síd-
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lištní objekty z této doby máme již mimo starý in-
travilán (zastavěnou část obce) –  Na Pazderně. 
Při skrývce ornice v květnu 2012 se na skryté plo-
še pro budoucí komunikaci objevilo celkem 159 
pravěkých objektů. A jedněmi z prvních odkry-
tých objektů byly ty nejmladší – z 11. – 12. století. 
Objekty byly identifikovány polním sběrem vyora-
né keramiky nejspíš již krátce po založení JZD, 
kdy při rozorání mezí a hlubší orbě pluh vynesl 
na povrch několik slovanských střepů.  Ty sebral 
nejspíš nějaký místní amatérský archeolog, nej-
spíš pan učitel nebo pan doktor, případně pan fa-
rář a odevzdal je do muzea v Mnichově Hradišti, 
kde nejspíš zmizely v depozitáři. Tím pádem se 
na dlouhých 50 let zapomnělo, kde přesně lokali-
ta leží, vědělo se jenom to, že je to Na Pazderně, 
kousek za vsí a nad silnicí. A zhruba v místech, 
kde bylo přibližně naleziště lokalizováno, bylo 
skutečně loni nalezeno. K nálezům nemohu krom 
přibližné datace říci nic bližšího, nálezový soubor 
dosud není zpracován. Objekty nejspíš patřily 
k hospodářství, které tvořilo zemědělské zázemí 
vznikající tržní vsi.
      
kněžmostská celnice
Kněžmostská celnice vznikla zcela určitě krátce 
po připojení zdejšího území k českému státu. 
Pražský kníže nemohl takto strategicky význam-
né tržiště nechat v pohraničním území tehdejší-
ho státu bez dozoru.  Navíc byl na tržišti jistě tak 
čilý ruch, že zdejší clo bylo i při minimální výši 
poplatku vítaným a tučným přínosem do knížecí 
pokladny. Celnici vlastnil český kníže a později 
král až do r. 1316, kdy s ní zaplatil král Jan Lu-
cemburský dlužnou mzdu tehdejšímu nejvyššímu 
číšníku království českého Benešovi z Michalovic 
a zároveň z ní udělal vedlejší příjem k funkci nej-
vyššího číšníka. Vlastní celnici hledá už nejméně 
5. generace archeologů, ale dosud nedokážeme 
říci, kde vlastně stála. Žhavých kandidátů je ně-
kolik, ale nikde nemůžeme říci – zde stála kněž-
mostská celnice.
          
haťové cesty
Jediné místo, o kterém můžeme s určitostí pro-
hlásit, že tudy šla haťová cesta je na Žantově.  
Zde firma Zikuda, která zde hloubila rýhu pro vo-
dovodní potrubí, narazila na její zbytek. Při hlou-
bení rýhy bagr „odstřihl“ krajní část její vozovky 
z dřevěných povalů. „Vozovka“ byla cca 170 cm 
pod úrovní vozovky současné silnice Mnichovo 
Hradiště – Jičín. Problém je v tom, že nevíme, jak 
dlouhé byly „odstřižené části povalů“. Takže neví-
me, zda stará cesta šla souběžně se současnou 
silnicí nebo ji pod nějakým úhlem křížila. Nová sil-
nice jde v těchto místech od mostu na Žantově až 
po odbočku k Loučnému mlýnu po náspu, který 
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je místy až 150 cm vysoký. Povalová cesta je prakticky pod 
jeho základnou.  Povaly byly z jehličnatého dřeva, silné cca 
15 – 20 cm a vzhledem k tomu, že byly neustále pod hladinou 
spodní vody, tak byly obdivuhodně zachovalé – vypadaly, 
jako by byly čerstvě pokáceny. Díky spodní vodě máme zby-
tek cesty výtečně konzervován, ale bez dendrochronologic-
kého datování (datování podle síly a sledu letokruhů) nejsme 
schopni říci, zda je cesta stará 300, 1.000 nebo 3.000 let. 
Výkop, včetně odkrytého základu krajního výdejního stoja-
nu staré benzínky  pohotově zdokumentoval Vladimír Hruška 
z obecního úřadu, takže máme alespoň několik fotografií, ulo-
žených v počítači na OÚ. Na pokračování této cesty museli 
narazit i stavaři v r. 1968 nebo 1969, když hloubili nové koryto 
pro Kněžmostku. Ale několika dřev si zřejmě nikdo nevšiml 
a tak je tato část cesty, případně zbytky mostu nenávratně 
ztracena. Další místo, kde jsme možná narazili na zbytky 
téže cesty, je severovýchodní roh nového školního pavilonu. 
Tento je již mimo sprašovou terasu, na které bylo tržiště.  Při 
hloubení základů jsme narazili na borové větve i se šiškami 
a našlo se zde i několik kuláčů o průměru cca 15 – 20 cm. 
Tyto ale byly z měkkého dřeva (topol?), na to, aby byly sou-
částí cesty byly příliš krátké (délka do 1 m) a stopy po opraco-
vání sekerou měly jen na jedné straně, druhá strana vypadala 
jako zlomená. Nevylučuji, že šlo o další zbytek haťové cesty, 
ale nálezová situace byla příliš nepřehledná a materiálu bylo 
příliš málo, abych mohl prohlásit, že se skutečně jedná o po-
užitelnou haťovou cestu. Na další prokazatelné zbytky haťové 
cesty jsme v Kněžmostě zatím nenarazili.  Opracovaná dře-
va, na které narazili při stavbě zděného domu č.p. 29 (bývalý 
obchod u Dusilů) mohly být pozůstatkem jak haťové cesty, 
tak mostu přes vodoteče od Bosně, který spojoval obě části 
tržiště Na Františku, tak předchozího dřevěného domu, který 
zde stál před stavbou domu zděného.
Nálezů ze 13. a dalších století je v Kněžmostě více, ale o tom 
až příště.

literatura:

Český ráj očima archeologa – 300 tajemných míst a jejich 
příběhy – PhDr. Jiří Waldhauser a kolektiv.

Ing. Theodor Honický, spolupracovník Muzea a galerie 
v České Lípě.
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co jsMe letos 
objevili nA pAZDeRně
Když na podzim 2012 a na jaře r. 2013 pokračovaly skrývkové 
práce na komunikaci vyhrnováním vjezdů na jednotlivé parcely 
a hloubení boxů pro parkovací místa, objevilo se opět několik 
pravěkých objektů. Když jsem na jaře 2013 procházel skrytou 
plochu pro budoucí ulici, všiml jsem si krom jiného i zářezu pro 
parkovací místo před parcelou 725/37 – SO 05. V jeho horním 
(SV) okraji se rýsoval pravěký objekt. Svojí černou humózní 
výplní přímo „svítil“ ve světlé podložní spraši a z jeho zvětra-
lého okraje vykukovala pravěká keramika – a dost velké kusy. 
Jedním z kusů byl okraj zásobnicové nádoby s profilovanou 
lištou, která oddělovala oboustranně vyhlazené hrdlo nádoby 
od jejího zdrsnělého těla. Po porovnání s obdobnými nádoba-
mi, vyobrazenými v publikaci Dějinné počátky Českého ráje 

od Dr. Jana Filipa z r. 1947 jsme dospěli k názoru, že keramika 
pochází z mladší až pozdní doby bronzové a patří buď pozdní 
lužické nebo slezskoplatěnické kultuře. Tak jsme se na místo 
vypravili	znovu	12.	května.	Tentokrát	jsme	byli	3,	paní	Urbano-
vá, Václav Honc a já. Díky pochopení stavbyvedoucího pana 
Martina Drbohlava jsme mohli začít s průzkumem. I když byl 
objekt z více jak ¾ odbagrován, stále zbylo dost, abychom 
mohli určit, o jaký objekt se jednalo, jak zanikl a k čemu jeho 
pozůstatky následně sloužily. Objekt byl původně chatou, za-
hloubenou cca 60 – 70 cm pod úroveň terénu. Chata byla delší 
stranou orientována JV – SZ, rozměry měla cca 5 x 6 m. Po-
dle dvou kůlových jamek v podlaze chaty byla kryta sedlovou 
střechou, jejíž hřeben nesly dva sloupy, ukotvené v kůlových 
jamkách cca 50 cm hlubokých. Kůly byly umístěny v kratší ose 
chaty, cca 1 m od kratších stěn. Po JZ sloupu se v odbagro-
vané části chaty zachovalo dno kůlové jamky, kůlová jamka 
po druhém (SV) sloupu je zachována pod stopami ohně (vrst-
vou popela). Podle stop ohně (různě silná vrstva popela) chata 
vyhořela. Žár byl tak silný, že oba kůly, nesoucí hřeben střechy 
vyhořely až na dno kůlových jamek. Jáma po shořelé chatě byla 
následně využívána jako smetiště. V černém, humózním zásy-
pu bylo množství keramického materiálu, zlomků kostí, kous-
ků vypálené mazanice a kamenů. Takže jsme dostali přehled 
nejen o vybavení tehdejších domácností keramikou, ale díky 

souboru kostí i o masité části jídelníčku tehdejších 
obyvatel (i když jenom částečný, kosti drobnějších 
zvířat a ryb se nezachovaly, dílem je sežrali psi 
a prasata, dílem se v kyselém humózním pro-
středí rozpadly). Podle stavu nalezených kostí se 
dalo zhruba poznat, které kosti prošly kuchyňskou 
úpravou a které pocházejí buď z kuchyňského ne-
vařeného odpadu nebo z mršin. Kosti, které prošly 
tepelnou úpravou (vařením nebo pečením) jsou 
prosycené tukem a podstatně lépe zachovalé, než 
kosti, které tímto procesem neprošly. Z toho jsme 
poznali, že naši předkové nebyli nijak vybíraví, ne-
pohrdli ani psovitou šelmou (středně velkým psem 
nebo liškou), našli jsme několik ramenních kostí, 
které prošly kuchyňskou úpravou a mohly podle 
tvaru a velikostí patřit uvedeným zvířatům. Pokud 
zde byly mršiny, mohly sem být záměrně vyhozeny, 
nebo si je zde zahrabali psi jako zásobu na horší 
časy. V zásypu chaty bylo i dost kousků vypálené 
mazanice. Některé kusy byly na jedné straně vy-
hlazené, na některých byly více nebo méně zřetel-
né otisky dřevěných konstrukcí. Na jednom kusu 
byl zřetelný otisk dvou dřevěných kuláčů, zbave-
ných kůry. Podle zakřivení otisku musely mít olou-
pané kuláče průměr nejméně 15 cm. Takže zde 
byly krom konstrukcí z tyček a proutí, oboustranně 
omazaných mazanicí i konstrukce z kuláčů, jakési 
předobrazy pozdějších srubů z loupané kulatiny. 
Na vyhlazených kusech mazanice jsme nenašli 
stopy po bílení. Buď tehdejší obyvatelé ještě ne-
znali tento způsob úpravy stěn, nebo zbytky vápna 
na mazanici rozpustily huminové kyseliny z hnijící-
ho	organického	zásypu.	U	kamenů	převládaly	říční	
valouny křemene, červeně probarvené sloučeni-
nami železa. Podle intenzivního červeného zbar-
vení  jsem zprvu usuzoval, že křemeny prošly oh-
něm, ale později jsem zjistil, že takto probarvené 
křemeny se nacházejí  i ve štěrkových náplavech 
v okolí. Z jednoho kamene, který před umytím vy-
padal jako jednostranně vyhlazený kus mazanice, 
se vyklubal zlomek plochého brousku z tvrdého 
jemnozrnného pískovce.

Co se keramiky týče, převažovala silnostěnná (síla 
stěny i 5 - 6 mm) mizerně vypálená zásobnicová 
keramika, vyrobená z hlíny, silně ostřené pískem. 
Písek se do hrnčířské hlíny přidával proto, aby při 
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sušení před vypálením nepraskala a lépe se vy-
pálila. Kvalita vypálení některých nádob byla tak 
mizerná, že se vlhké střepy rozpadaly. Vypalovací 
teplota této keramiky byla nízká, cca 600 – 700 ° 
C, takže nádoby byly spíše „upečené“ než vypále-
né. Většina zde nalezených zásobnicových nádob 
měla zdrsnělý povrch. Tyto nádoby většinou ne-
měly ucha a zdrsnění zabraňovalo jejich klouzání 
v rukách při přenášení. Většina zde nalezených 
nádob také nebyla použita k vaření, nádoby nene-
sou stopy očouzení nebo zbytky připálené potra-
vy. Takže nádoby byly používány jako zásobnice 
nebo byly rozbity ještě před prvním kuchyňským 
použitím. Ze tří větších kusů silnostěnné nádoby 
se mi podařilo slepit téměř celé dno soudkovité 
zásobnicové nádoby. Mělo průměr kolem 25 cm, 
kubaturu nádoby si netroufnu odhadnout, neznám 
ani její výšku, ani největší průměr jejího těla. Našli 
jsme i několik horních okrajů nádob s oboustranně 
vyhlazeným hrdlem a zdrsnělým tělem Obě části 
nádoby od sebe oddělovala profilovaná lišta. Krom 
zásobnicové keramiky jsme našli i drobnější kera-
miku. Koflík s ouškem, připomínající malý kafáček 
mohl mít objem 150 – 200 ml, další, podstatně hůře 
zachovalý (zbyl z něho jen okraj s půlkou ouška) 
mohl mít objem i ½ l.

Krom zásobnicové a kuchyňské keramiky jsme 
našli i pár luxusních kousků. Ten nejlepší je z ten-
kostěnné (skořepinové) keramiky (síla stěny je 2 -3 
mm), vnitřní strana je červenohnědá, vnější stra-
na je vyleštěna grafitem (tuhou). Nádoba musela 
být vytočena na rychloběžném hrnčířském kruhu 
a vypálena při teplotě 1.000 – 1.100 °C v hrnčířské 
peci, jinak si nedovedu představit, jak by dosta-
li takto kvalitní hrnčinu. Proto předpokládám, že 
nádoba je import, buď přímo ze Středomoří, nebo 
z jižní části Evropy, ovlivněné antickou kulturou. 
Nádobu se mi podařilo slepit z několika kousků 
od hrdla po její největší výduť. Chybí ale dolní část 
nádoby a dno. Dalším luxusním kouskem, který se 
nám podařilo najít, je miska s trojbarevným malo-
váním.  Našli jsme část dna s přechodem do horní 
části. Na dně je centrální motiv, malovaný červe-
nou barvou (rumělka, krevel?) ze kterého vybíhají 
trojúhelníkové paprsky, lemované okrovým okra-
jem. Zbytek misky je černý, vyleštěný tuhou. Cen-
trální motiv na dně může znázorňovat zářící slun-
ce. Miska je evidentně vyrobena na rychloběžném 
hrnčířském kruhu a vypálení je podstatně kvalit-
nější než u běžné zásobnicové keramiky. I zde 
se může jednat o import nebo alespoň o výrobek 
specializované hrnčířské dílny, v žádném případě 
nejde o běžnou místní keramiku.

Jediný keramický kus, který se zachoval celý, je 
přeslen. Je dvojkónický (jako dva kužele, posaze-
né k sobě základnami), otvor pro vřeteno má prů-
měr cca 4 mm a po obvodu má plasticky vyvedené 

stylizované paprsky jako zářící slunce. Tento přeslen nebyl ur-
čitě vyhozen s běžným odpadem, nejspíš ho zde zapomněly 
hrající si děti. 

   To je vše, co mohu zatím říci k nálezům. Když je viděl Petr 
Jenč, archeolog z Muzea a galerie v České Lípě, bez váhání 
určil celý soubor jako Halštat B, časové rozmezí vzniku ke-
ramiky 750 – 400 let př.n.l. Datování potvrdila i Dr. Sedláčko-
vá z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, 
která má tuto oblast na starosti a která také odvezla nálezy 
k dalšímu zpracování. Takže jsme se při předběžném datování 
podle Dr. Filipa moc nesekli, řádově o 200 let.

Uvedený	objekt	z	této	doby	není	na	Pazderně	osamocený.	Zhru-
ba 2 m od jeho okraje je další objekt (nejspíš také chata), naruše-
ný koncem výkopu pro vodovod nebo kanalizaci. Ten už ale leží 
na parcele 725/37 – S0 05. Další dva objekty z této doby byly při 
dolní větvi komunikace, ale ty byly minimálně zahloubeny do te-
rénu.  Zjistil jsem je při jarní pochůzce a poznal jsem je jen podle 
shluků keramiky. Dnes jsou zbytky obou objektů rozplaveny deš-
ťovou vodou, stékající z horní části pole. Zbylo z nich jen několik 
kousků keramiky, které odvezla Dr. Sedláčková.

Osada z tohoto období není v našem regionu osamocená. Při 
regulaci Kněžmostky se na Koprníce narazilo na celkem 7 ob-
jektů, z nichž jeden byl pozůstatkem nejstarší  redukční  žele-
zářské pece v  našem regionu.

Co se týče námi zkoumaného objektu, byla to hlavně záchra-
na materiálu před bagrem. Protože žádný z nás není profesio-
nální archeolog, vybrali jsme jen „smetištní zásyp“ z ohrožené 
části objektu. Část objektu, která nebyla ohrožena výstavbou 
parkovacího boxu jsme nechali nedotčenou, stejně jako sto-
py ohně pod „smetištním zásypem“. Ty jsou tak hluboko, že 
je stavba parkovacího boxu nemůže ohrozit a zůstanou tak 
zachovány pro další generaci archeologů pro případ, že by se 
zde dělaly další stavební úpravy. Fotodokumentaci, jak z vý-
zkumu, tak nalezeného materiálu před jeho odvozem do Prahy 
provedla	paní	Urbanová.

Spolek rodáků a přátel Kněžmosta                                            
        Ing. Theodor Honický 
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náhRobní káMen 
Z kostelA v solci
Málo známým detailem kostela Nanebevzetí P. Marie v Solci 
je náhrobní kámen, osazený na západním průčelí vedle věže. 
Původně byl jistě v interiéru kostela, a to buď v podlaze, pokud 
kryl vstup do hrobky, nebo na stěně. První možnost je pravdě-
podobnější. Zřejmě při nějaké úpravě podlahy byl pak vyzved-
nut a přemístěn, jistě také proto, aby nebyl dále poškozován 
– v jiných kostelech byly náhrobky, které v podlaze zůstaly, 
ošlapány až k nečitelnosti. 

Většinu plochy kamene vyplňuje štít se znakem kohouta. 
Na štítu spočívá helma, proti ní nepřiměřeně velká koruna 
s přikryvadly a klenotem – to je opět kohout. Erb patří rodu 
Straků z Nedabylic. Dva bratři z tohoto starobylého šlechtic-
kého rodu, Petr Mikuláš a Jindřich Jan, byli v 17. a na počátku 
18. století držiteli sousedního malobratřického panství.  Podle 
pamětní knihy obce Solecké byl v kostele v hrobce před oltá-
řem pohřben právě Jindřich Jan Straka z Nedabylic, neuvádí 
se však datum jeho úmrtí. Je ale otázka, zda tomu lze věřit. 
U	jeho	jména	je	totiž	poznamenáno,	že	jím	úplně	vymřel	rod.	
To rozhodně neodpovídá skutečnosti – podle Ottova slovníku 
naučného Jindřich Jan sice zemřel bez mužských potomků 
(1716), ale jeho bratr jej přežil. Žili i další mužští příslušníci 
rodu (kteří již s Malobratřicemi neměli nic společného) a rod 
vymřel teprve1769 Václavem Adamem Jiřím (ten je správně 
jako poslední mužský člen rodu Straků uveden v Pamětní 
knize obce Malobratřické, ale s jiným datem vymření rodu 
– 1771). Solecká pamětní kniha popisuje správně umístění 

náhrobku na kos-
tele, určuje jej 
ale chybně jako 
„pánů Kapou-
nů ze Svojkova 
a z Labouně s le-
topočtem 1703“. 
Kapounové ze 
Svojkova, jimž 
v 16. století pat-
řilo např. panství 
Valečov, neměli 
ve znaku kohou-
ta, ale polcený 
(svisle dělený) 
č e r n o - s t ř í b r ný 
štít. Snad ales-
poň letopočet byl 
zaznamenán správně, tehdy mohl být ještě čitel-
ný. Podle Soupisu památek historických a umě-
leckých v okresu mnichovohradišťském, vydaném 
v r. 1930, byly čitelné tři první číslice letopočtu: 
170., měl tedy vzniknout v době mezi rokem 1700 
a 1709. V této publikaci, jejímž autorem je historik 
J. V. Šimák, je erb na náhrobku nejen správně 
určen, ale jeho stav je dokumentován i fotografií. 
Chybně je zde popsán pouze materiál, a to jako 
mramor. Kdyby tomu tak bylo, zachoval by se 
náhrobní kámen zřejmě lépe. Ve skutečnosti je 
však náhrobek zhotoven z jemnozrnného pískov-
ce, který připomíná opuku. Odolnost tohoto ma-
teriálu proti povětrnosti není bohužel velká. Dnes 
sice kryje horní hranu kamene stříška z měděné-
ho plechu, přesto se však stav oproti snímku z r. 
1930 výrazně zhoršil.

Z obou bratrů, kteří drželi Malobratřice převážně 
společně v letech 1673 – 1720, byl slavnější Petr 
Mikuláš. Zastával totiž významné zemské úřa-
dy. Ve Starém královském paláci na Pražském 
hradě je na klenbě místnosti tzv. Starých zem-
ských desek připomenut svým znakem a nápi-
sem celkem čtyřikrát, v letech 1673, 1686, 1698 
a 1708. V prvním z nápisů jako rada královských 
soudů komorního a dvorského a místosudí Krá-
lovství českého, v posledních dvou zápisech 
jako císařský rada, královský místodržící, zem-
ský soudce a nejvyšší písař Království české-
ho. V detailním přepisu zní nápis z r. 1708 takto: 
„Petr Mikulass Straka z Nedabilicz na Horze-
nich Malobratrziczich a Podhorzanech, G. M. 
Czý. Radda, Král. Mistodrziczy, Saudcze Zem-
sky a Negwyssy Pisarz w Král. Czeskem“. Petr 
Mikuláš však zemřel až 1720 (ve věku 98 let, 
jak uvádí Ottův slovník naučný). Náhrobek ze 
soleckého kostela mu tedy s největší pravděpo-
dobností nepatří, pokud si jej on sám nebo jeho 
bratr nedali zhotovit předem.

Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.

Náhrobek Straků z Nedabylic dnes

Starý královský palác ne Pražském hradě, klenba tzv. Nových zemských 
desk. Znak a tituly Petra Mikuláše Straky z Nedabylic z r. 1686.
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český jAZyk, 
česká kRAjinA
Nerozhodl bych se pro takové téma, nebýt smutné události. Pro 
mnohé i pro mne. Na začátku léta zemřela spisovatelka Marie 
Kubátová. Proč to píšu tady a jakou to má souvislost s nadpi-
sem?	Uvědomil	jsem	si	definitivně,	jak	čeština	bývala	vskutku	
nádherným průvodcem po životech lidí. A paní Kubátová byla 
a zůstává jejím malířem! Šel jsem tehdy na besedu s ní v kněž-
mostské škole už připraven, zamiloval jsem si totiž pohádku 
z rozhlasu Slavík a babyka, kterou jako jednu z mnoha, pro 
děti napsala. Za příležitost jsem vděčný, paní Karla Mikešová – 
setkáním provázející, jen zlehounka až nenápadně vždy vstu-
povala do děje a hlavně po besedě hosta chviličku pozdržela. 
To mi stačilo, abych si vzácnou ženu z podhůří Krkonoš uložil 
hluboko do paměti. Podobně jsem potkal i místního „básníka 
krajiny“ Josefa Brože ze Lhotic a taky si ho uložil, ten však do-
sud naštěstí žije a můžeme se vídat. Co naplat, že poetičnost 
je v dnešní době spíše přežitkem a za jeho malovanou češti-
nou, že musím z Kněžmostu už o kus dál. Více mne mrzí, že 
podobných lidí po něm třeba už nebude. Všech těch, kteří si 
všimnou skvostného soubytí mezi v šatu i životě obyčejným 
slavíkem (však s hlasem mistrovským) a podobně obyčejným, 
po skalách skromně pokrouceným javorem babykou. A vystaví 
na tom půvabný příběh. Jiní, co nelitují času zastavit se u zdán-
livě obyčejných míst v naší krajině, přečíst je narozdíl od nás ji-
nak, nestydět se pozvat je do srdce a z něho nabízet řídnoucím 
zájemcům. Protože veršování je dnes už málem liché. 

Pojďme ještě za češtinou, uplatněnou ve jménech kytek, mo-
týlů, opeřenců a třeba míst po  krajině. Převažme znovu její 
někdy až úsměvnou přiléhavost a zatleskejme tomu v nad-
šení. Sušili jste někdy mateřídoušku či viděli snad na kmeni 
v barvě kůry vyvedeného šoupálka dlouhoprstého? Navštívili 
jste Šibeniční vrch? Jak Vám přitom bylo? Radost jsem měl, 
když nedávno v boleslavském kostele sv. Havla při slavnost-
ním vyřazování absolventů tamní university třetího věku byla 
oceněna za svoji práci i posluchačka oboru regionální ornito-
logie. A když jsem ji za ten výsledek přede všemi mohl hrdě 
poděkovat. Jenže to jsou lidé, životem došlí již přeci jen dál! 
Co bude s pokračovateli při bádání a zpívání o krajině? O pří-
rodě. O této planetě! Bude jich dost na to, aby „přezpívali“ ve 
vyspělých zemích stále silněji řinčící „konzum“ a s ním převa-
žující bezohlednost? Budeme ještě vůbec nějak schopni poro-
zumět Smetanovu cyklu Má vlast, Ludvíkovým a Munzarovým 
stromům či pramenům? Přibrzdíme pod Studénkou před po-
sledním láskou zblblým večerním zajícem? Dlouho bych mohl 
psát. Třeba o dětech ze specielní boleslavské školy, kam mne 
pozvaly na jejich Den s přírodou a o kterých jsem po prožitém 
do novin musel napsat, že ony ještě ano! Do jednoho by těmto 
jistě bylo líto zajíce na kruhovém objezdu v městě, po kterém 
mnozí z řidičů spíš už jen s potěchou rajtovali. 

Napsal jsem ale dnes již nadpočet. Dám prostor jiným. Jen 
věty poslední. Máme mateřský jazyk s tradicí a pěkně popis-
ný, máme krajinu snad ještě docela nezničenou a máme též 
příležitost se vším tu chvíli být. Využívejme jedinečné nabídky 
ku prospěchu všech!

 člen obecní rady 
Pavel Kverek

jAk Dál v Důních?
Přestože se na jednom regionálním webu objevila 
pochvala vztahující se k lesoparku, stav dle mého 
dobrý není. Starosta obce si vzal za své, jednat 
o tématu s dodavatelem, čekáme na výsledek. 
Hned několik stromků uschlo, některé keře jsou 
výrazně poškozeny. Na postranní zemní „kapsy“ 
podél hlavní cesty, dodané náhradou za ocelové 
příčné svodnice, někteří lidé poukazují jako na 
nebezpečné. Plastové tabulky arboreta blednou, 
nevhodně použité dřevotřískové podložky se roz-
padají. Louka nad cestou je pro změnu v kondici 
dobré, kvete po celý vegetativní čas. 

Protože se vznikem sběrného místa v bývalém 
areálu družstva v Kněžmostě, se nakládání s od-
padem přesouvá tam, může si lesopark konečně 
vydechnout. Místo vstupu je upraveno a vyžadu-
je nově zodpovědný přístup každého z nás. Nyní 
máme snad konečně šanci dát Důně dohromady.

člen obecní rady 
Pavel Kverek

pAMátné stRoMy 
nA kopRníku
Vichřice poškodila jeden z dubů, který je součástí 
chráněného stromořadí na bývalé hrázi rybníka. 
Stav bude posouzen odborníkem a hledáno řeše-
ní. Samotné místo bude v období vegetačního kli-
du prosvětleno odstraněním podrostu stromových 
semenáčků. 

člen obecní rady 
Pavel Kverek



ostAtní příspěvky

ZpRAvoDAj obce kněžMost / číslo 3 / září 201318

koMiník Aneb 
přítel RoDinný
Již třetí topnou sezonu se mi stará o mé komíny. Nemusel jsem 
pro to skoro nic udělat. Pouze jsem na výzvu obecního úřadu 
nahlásil jméno a adresu a obdržel jsem termín, kdy se pan mi-
str dostaví. Poprvé jsem měl tak trochu obavy. Kdo to vlastně 
přijde k nám na návštěvu? Přiznám se, že kdyby to celé nebylo 
pod záštitou obecního úřadu, asi bych si dodnes komíny čistil 
sám. Kominík je přece trochu něco jiného než návštěva jiné-
ho řemeslníka. Kominík nepřiletí na střechu jako pták zvenčí. 
Zazvoní pěkně u dveří, projde skoro celý byt. Chce vidět vše, 
co souvisí s topením, kamna, krby. Cesta do sklepa ke kotli 
i na půdu ke komínům je mnohdy plná různých zákoutí odlo-
žených nepotřebných i osobních věcí, které člověk neukazuje 
rád kdekomu každý den. Letos byl u mne náš kominík již potře-
tí. Mám pocit, jakoby tak nějak již patřil do rodinného koloritu 
končícího léta. Vše zkontroloval a vyčistil jako vždy důkladně. 
Cena jeho práce je díky dohody s obecním úřadem solidní 
a předem stanovená. Nehrozí žádné nemilé překvapení, žád-
né nečekané výdaje.

Za loňský říjen jsem s poděkováním odmítl dvě kominické fir-
my, které zazvonily u našich dveří se slovy, že již kominíka 
máme. Zubaře taky přece neměníme každý rok jen proto, že 
u dveří zazvoní jiný. Nenamítám nic proti tomu, že někdo na-
bízí svoji práci. Každý se chceme nějak uživit, taková je doba. 
Více mi vadí ale to, že se někteří podvodně ohlašují jménem 
obecního úřadu, popřípadě tvrdí, že jsou kolegové našeho již 
dobře známého kominíka. Navíc jejich ceny i se slevou citelně 
převyšovaly cenu, na kterou jsem již zvyklý. 

Jsem rád, že obecní úřad kominíka vybral, jsem s ním spoko-
jen a nemám důvod měnit.

Jaromír Bartoš

p R o D e j   s l e p i č e k
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

opět prodává slepičky snáškových plemen 
hisex hnědý, tetra hnědá a Dominant 

žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, 
modrý a bílý. 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Stáří slepiček 15-19. týdnů, 
cena 149 – 175 Kč/ks, 

v začátku snášky 178 Kč/ks

prodej se uskuteční: 
ve středu 23. října 2013

kněžmost – parkoviště u tenisových 
kurtů – 16:40 hod. 

Bližší informace Po - Pá 9 - 16 hod.
tel.: 728 605 840, 728 165 166

415 740 719

Při prodeji slepiček - nová služba
výkup králičích kožek 

cena 15 - 22 Kč/ks
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vážení spoluobčané, obec kněžmost vám 
tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob 
získávání důležitých informací o dění v obci. 
ve snaze zajistit dostatečnou informovanost 
jsme zahájili provoz sMs infokanálu obce, 
který umožňuje zasílání důležitých informací 
na registrovaná čísla vašich mobilních telefo-
nů v krátkých textových zprávách (sMs).

Chcete dostávat včasné informace v krizových si-
tuací a o:
  plánovaných odstávkách vody, vzniklých havári-

ích a stavu jejich řešení?
  plánovaných přerušeních dodávek elektrické 

energie, popř. plynu?
  uzavírkách místních komunikací?
  termínech mimořádných svozů odpadu?
  termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
  konání kulturních a společenských akcí?
  mimořádných změnách v provozní době OÚ 

apod.
 a další užitečné informace spojené se životem 

ve vaší obci?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGIST-
RUJETE!
1.  online
 na webových stránkách obce 
 nebo se registrujte přímo zde: 
 www.infokanal.cz/cweb/reg/KNEZMOST

2.  osobně nA oÚ

3.  poMocí RegistRAční sMs

Bydlíte-li přímo v Kněžmostě, je tvar SMS násle-
dující:
RegistRujmezerajMenomezerapRijMeni-
mezerakneZMostmezeraulicemezeracislo-
popisne

Je-li Vaše bydliště v některé z osad, prosím, doplň-
te namísto slova OSADA její název:
RegistRujmezerajMenomezerapRijMeni-
mezeraosADAmezeracislopopisne
(pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné 
přidat mezeru a slovo eviD)

příklad:
REGISTRUJ	JAN	NOVAK	KNEZMOST	LOMENA	288
REGISTRUJ	JAN	NOVAK	MALOBRATRICE	17

SMS odesílejte na číslo 326 784 141. Cena SMS je 
stanovena dle tarifu operátora.

Registrace na OÚ a www stránkách je zdarma, 
taktéž služba SMS Infokanálu.

Pro	odregistraci	platí	tvar	SMS:	ODREGISTRUJ.

Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi 
slovy, nepoužívejte diakritiku.

SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
PmezeraTEXTZPRAVY
odešlete na číslo SMS Infokanálu: 326 784 141

příklad:
P nevyvezli mi popelnice Novak Knezmost
P nedostal jsem letaky Novak Drhleny

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, 
umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové po-
době. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 326 784 141 
nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na: info@infokanal.
cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v re-
gistračních SMS.

S veškerými dotazy ohledně služby SMS Infokanál, se prosím 
obracejte na úřad obce.

Další informace získáte rovněž na webových stránkách 

www.infokanal.cz a www.knezmost.cz.

Vážení občané, zavedením SMS Infokanálu se snažíme zkva-
litnit život v naší obci.

Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, nevá-
hejte a registrujte se.

Přejeme jen dobré zprávy.

za obec Kněžmost, místostarostka obce 
Jitka Bartošová
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kAlenDáRiuM Akcí
jubilea oslaví:
říjen  
65 Hybnerová Vlasta Kněžmost
65 Králová Hana Drhleny
65 Rejzek Jaroslav Kněžmost
80 Louda Vladimír Srbsko
75 Hlaváč Miroslav Úhelnice
90 Koloušková Miluše Drhleny

listopad  
65 Trakalová Růžena Lítkovice
70 Prášek Karel Srbsko
90 Paulusová Marie Koprník 

prosinec  
65 Jevčínová Miloslava Kněžmost
65 Moravcová Marie Úhelnice
70 Oudrnická Jana Malobratřice
75 Blicha Emil Srbsko
80 Ondřej František Soleček
  

narodili se:
červen  
15.06.13 Černá Anna Žantov
16.06.13 Brožová Alice Soleček
18.06.13 Kastnerová Tereza Kněžmost

červenec  
17.07.13 Jerije Jakub Maxmilián Kněžmost
17.07.13 Brzobohatý Adam Suhrovice
25.07.13 Pajbach Daniel Kněžmost

srpen  
05.08.13 Vacek Štěpán Kněžmost
    

Zemřeli:  
červen  
11.06.13 Kadlec Bohumil (1936) Žantov
15.06.13 Zajíc Jaroslav (1929) Malobratřice

červenec  
22.07.13 Žďánský Miloslav (1929) Kněžmost
24.07.13 Průšková Emilie (1922) Úhelnice

srpen  
24.08.13 Pelcová Jiřina (1930) Srbsko

29.9.2013 14:00 historie kněžmosta, 170. výročí   
  vysvěcení kostela a památné   
  stromy v kněžmostě a okolí  
  ZŠ Kněžmost, kostel Kněžmost
5.10.2013 14:00 prodejní výstava kresleného  
  humoru jiřího Flekny  
  Kino Mnichovo Hradiště
10.10.2013 15:00 využití počítače a internetu při  
  pátrání po předcích aneb 
  za starými matrikami 
  již nemusíte nutně do archivů  
  Kněžmost,	U	Střediska	24	(DPS)
19.10.2013 10:00 jezdecké hry, 6. ročník 
  Žantov, Loučný mlýn
22.10.2013 18:00 přednáška se spisovatelkou,  
  malířkou, učitelkou.. 
  Zdenou jordánovou 
  Hala ZŠ Kněžmost
5.11.2013 10:00 konference psychoterapie  
  pomocí koní (4.11.2013 praktický  
  workshop před konferencí v JO Kněžmost)
  Psychiatrická nemocnice 
  Kosmonosy, kulturní sál
1.12.2013 17:00 první adventní neděle, 
  rozsvícení vánočního stromku  
  Kněžmost, náměstí
26.12.2013 17:00 v. vánoční zpívání v kostele  
  Kostel v Solci

bližší informace k akcím najdete vždy na 
www.knezmost.cz nebo se informujte na oÚ.

vZpoMínkA
Dne 26. 9. 2013 jsme vzpomněli 5. výročí úmrtí býva-
lého starosty obce Kněžmost Ing. Vítězslava Pospíšila.

za zastupitelstvo obce a obecní úřad
Jitka Bartošová, místostarostka obce


