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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané, 
pomalu končí další volební období a většinou se při podobných 
příležitostech bilancuje. Protože jsem však přesvědčený, že 
sledujete průběžně dění kolem sebe, tak zahrnovat Vás nyní 
výčtem všech aktivit považuji za nošení dříví do lesa. Na místě 
však zcela určitě je poděkování. 
Chci poděkovat pracovníkům obecního úřadu, jejichž zodpo-
vědná práce je pro život v obci nenahraditelná. Současné le-
gislativní požadavky na drtivou většinu všech úkonů provádě-
ných na úřadě jsou více jak náročné.
Poděkování si zaslouží i zastupitelé, a to nejen za práci ve vý-
borech a komisích.
Tento nejvyšší orgán samosprávy potvrdil, že mu jde přede-
vším o rozvoj obce a ne o koaličně-opoziční boj, hraničící s de-
struktivními dopady. Často byly i ostřejší diskuse, ale to k této 
práci patří.
Nesmím zapomenout ani na místní spolky, které nám opa-
kovaně přinášejí nové a nové zážitky. Děkuji Vám! Závěrem 
především děkuji Vám občanům za podporu a práci, kterou 
každodenně dokazujete svůj vztah k naší obci. 

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

jAko voDA
Ano, čtyři roky uplynuly jako voda a jsou tu opět volby. Nasta-
ne tedy opět skládání účtů, ale to máte v rukou vy - voliči.
Mnoho slíbeného se nepovedlo dokončit, někdy ani začít, ale 
bohužel musím konstatovat, že v dnešní době je někdy oříšek 
sehnat kvalitního projektanta, který má zároveň volnou kapa-
citu. Bez projektanta, ale většina věcí nemůže ani odstartovat 
a není se od čeho odrazit. Podobně jsou na tom i stavební 
firmy, ale to je předpokládám pro všechny poměrně známá pí-
snička, kterou slyšíte dnes a denně. I přesto, že nedošlo k do-
končení některých důležitých akcí, tak musím za sebe kon-
statovat, že ty nejpodstatnější body se splnit povedlo nebo se 
alespoň začalo. 
Škola je podle mne hlavním hybatelem jakékoliv obce. To, že 
se u nás staví takto velký objekt, je důkazem toho, že ško-

la byla, je a věřím, že i bude prioritou naší obce. 
I přes problémy, které se možná v menší, či větší 
míře u takto velké stavby nechaly předvídat, stav-
ba školy pokračuje a věřím, že bude v příštím roce 
dokončena, aby nový školní rok začal v nových 
prostorách.
Další prioritou je pro většinu obcí vodovodní a ka-
nalizační síť. Zhruba před měsícem byl dokončen 
nový vodovod v Suhrovicích a je zároveň napojen 
na přivaděč budovaný VAK Mladá Boleslav, takže 
Suhrovice mají nově stejnou vodu jako Kněžmost 
a další místní části skupinového vodovodu Kněž-
most. Na další místa, která by měla být v budouc-
nosti napojena na vodovod, případně kanalizaci, 
byla zpracována poměrně rozsáhlá studie a z ní by 
se mělo do budoucnosti čerpat při zadávání kon-
krétních projektů.
Čtyři roky je dlouhá doba a nechci opravdu jme-
novat vše, protože snad platí, že kdo chce, tak vidí 
a určitě platí, kdo chce, tak si hůl vždycky najde. 
Věřím, že většina z vás vidí a za to vám patří moje 
poděkování. 
Rád bych nakonec poděkoval všem zaměstnan-
cům naší obce, protože bez nich to prostě a jedno-
duše nejde a to platí jak o úředníky, tak o technic-
kou četu. To samé platí o zastupitelích a radních. 
Vím, že to mnohdy nebylo jednoduché, ale troufám 
si tvrdit, že to po celé čtyři roky docela klapalo. 
Nakonec bych chtěl poděkovat osadním výborům 
a především jejich předsedům, protože většina 
z nich odvedla za čtyři roky pěkný kus práce. 
Přeji vám příjemný podzim.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

voDA Z ReČkovA 
teČe Už 
i Z voDovoDnícH 
koHoUtkŮ 
v sUHRovicícH
Dlouho připravovaný a několikrát pozměněný pro-
jekt se v těchto dnech stal skutečností. Tato zcela 
jistě potřebná stavba zajistí kvalitní pitnou vodu 
v dostatečném množství pro celou lokalitu. Věří-
me, že všechny problémy s vodou jsou pro místní 
občany už pouze nepříjemná minulost.
Dovolte mi proto poděkovat touto cestou Stře-
dočeskému kraji za dotační příspěvek ve výši 
3 148 823 Kč. Částka byla obci poskytnuta na zá-
kladě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středo-
českého Fondu životního prostředí a zemědělství 
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na vodohospodářskou infrastrukturu. Celkové ná-
klady na akci Rekonstrukce vodovodu Suhrovice 
představují 5 804 411 Kč. 
Stavbu prováděla stavební společnost BAK z Pra-
hy ve spolupráci se svými subdodavateli. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat stavbyvedoucímu 
panu Jírovi a technickému dozoru stavby panu 
Boumovi za odvedenou práci. Jejich odbornost 
a velmi dobrá spolupráce se všemi partnery byla 
přínosem pro celý průběh výstavby. I vlastní kolau-
dace potvrdila, že vodovod je proveden ve velmi 
dobré kvalitě.
Současně děkuji i společnosti VaK Mladá Bole-
slav, která jako investor zajistila realizaci vodovod-
ního přivaděče po hrázi Patřínského rybníka, a tím 
se umožnilo propojení se Skupinovým vodovodem 
Kněžmost.
Zkvalitňování a rozšiřování vodohospodářských 
děl bude zcela nepochybně pokračovat v naší obci 
i v budoucnosti. Jiné cesty ani není. Vždy je však 
potřebné věnovat pozornost přípravě, klást důraz 
na odbornost, náležitou profesionalitu a vycházet 
z kvalitní a vstřícné spolupráce.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

nAbíDkA Akcí konAnÝcH v kněžMostě A jeHo okolí
Akce konané v měsících září až prosinec roku 2018. 

Den Měsíc Akce Místo konání Spolek

22. září  Prezentace projektu „Kněžmostský 
betlém“ Kněžmost - kostel Spolek přátel kultury Kněžmost

26. říjen Swingový koncert – výročí 100 let 
republiky Kněžmost – kostel Spolek přátel kultury Kněžmost

26. – 28. říjen Výstava – výročí 100 let republiky Kněžmost Spolek rodáků a přátel 
Kněžmostu a okolí

28. říjen 100 let republiky – pietní akt
Oslava výročí

Pomník u ZŠ
Kněžmost - kostel Kulturní komise 

1. prosinec Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby Kněžmost - kostel Spolek pro záchranu kostela 

2. prosinec Adventní koncert Kněžmost - kostel Spolek přátel kultury Kněžmost 

5. prosinec Mikulášská nadílka Kněžmost - kostel Spolek přátel kultury Kněžmost

9. prosince Výstava betlémů Kněžmost - kostel Spolek pro záchranu kostela 

16. prosinec Vánoční koncert dětí ZŠ Kněžmost -kostel Spolek pro záchranu kostela 

23. prosinec „Narození Ježíška“ Kněžmost -náměstí Spolek pro záchranu kostela 
a Divadélko Človíček 

24. prosinec Půlnoční setkání s koledami Kněžmost – kostel Spolek pro záchranu kostela 

Bližší informace o těchto akcích, případně přesunutí na jiný termín, najdete na webových stránkách spolků, obce Kněž-
most, ve Zpravodaji a Novinkách obce Kněžmost a také na plakátech. Všichni organizátoři se těší na Vaši návštěvu.

za Kulturní komisi, Hana Bejrová 

volbY 2018
volbY Do ZAstUpitelstvA obce 
5. a 6. října 2018
► sídlo volebního okrsku č. 1 Kněžmost - Na Rynku čp. 

218, 294 02 Kněžmost

► sídlo volebního okrsku č. 2 Solec - Solec čp. 1, 294 02 
Kněžmost

► sídlo volebního okrsku č. 3 Lítkovice - Lítkovice čp. 29, 
294 02 Kněžmost

► sídlo volebního okrsku č. 4 Koprník - budova hasičské 
zbrojnice Koprník, 294 02 Kněžmost

volbY Do senÁtU pARlAMentU ČeskÉ 
RepUblikY 5. a 6. října 2018
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 5. a 6. října 2018 
(I. kolo). Případné II. kolo voleb se uskuteční ve dnech 12. a 13. 
října 2018.

•
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JAK HLASOVAT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽMOST 

V těchto volbách rozhodneme o tom, kdo bude spravovat obec Kněžmost a její místní části v následujících čtyřech letech 2018 - 
2022. Na jednom volebním lístku budete mít uvedeny všechny registrované volební strany a jejich kandidáty. Počet členů 
zastupitelstva v obci Kněžmost byl schválen na 15. Máte v ruce tedy 15 hlasů. K platnosti lístku je potřeba aspoň jeden křížek 
straně nebo kandidátovi. Můžete vybírat (křížkovat) své favority ze všech kandidátek napříč kandidátkami nebo dát hlas celé 
jedné straně, tím obdrží daná strana všech 15 hlasů. Vzhledem k výjimečnému způsobu hlasování v komunálních volbách 
dodáváme pro představu několik vzorových příkladů.  
    
Příklad č. 1                                                          HLASOVACÍ LÍSTEK 

/toto je pouze vzor hlasovacího lístku/ 

  
 
Vybrali jste celou jednu stranu. Strana Růží získala 15 hlasů. Kandidáti s obdrženým hlasem jsou všichni zvýraznění ve vybrané 
volební straně. Využili jste všech svých 15 hlasů. 
 
Příklad č. 2                                                          HLASOVACÍ LÍSTEK 

/toto je pouze vzor hlasovacího lístku/ 

 
 
Zaškrtli jste 3 kandidáty ze strany Jabloní a dále celou stranu Vlaštovek. Strana Jabloní získala 3 hlasy. Strana Vlaštovek 
získala 12 hlasů. Všech 15 zvýrazněných kandidátů získali po jednom hlasu. Ve straně Vlaštovek tímto způsobem získalo po 
jednom hlasu všech prvních 12 kandidátů, na preferenční hlasy se v této straně již nebere ohled. Využili jste všech svých 15 
hlasů. 
 

STRANA STRANA STRANA STRANA STRANA
Růží Jabloní Hříbků Vlaštovek Čmeláků

1. Kandidát A 1. Kandidát B 1. Kandidát C 1. Kandidát D 1. Kandidát E
2. Kandidát AB 2. Kandidát BB 2. Kandidát CB 2. Kandidát DB 2. Kandidát EB
3. Kandidát AC 3. Kandidát BC 3. Kandidát CC 3. Kandidát DC 3. Kandidát EC
4. Kandidát AD 4. Kandidát BE 4. Kandidát CE 4. Kandidát DE 4. Kandidát EE
5. Kandidát AF 5. Kandidát BF 5. Kandidát CF 5. Kandidát DF 5. Kandidát EF
6. Kandidát AG 6. Kandidát BG 6. Kandidát CG 6. Kandidát DG 6. Kandidát EG
7. Kandidát AH 7. Kandidát BH 7. Kandidát CH 7. Kandidát DH 7. Kandidát EH
8. Kandidát AI 8. Kandidát BI 8. Kandidát CI 8. Kandidát DI 8. Kandidát EI
9. Kandidát AJ 9. Kandidát BJ 9. Kandidát CJ 9. Kandidát DJ 9. Kandidát EJ

10. Kandidát AK 10. Kandidát BK 10. Kandidát CK 10. Kandidát DK 10. Kandidát EK
11. Kandidát AL 11. Kandidát BL 11. Kandidát CL 11. Kandidát DL 11. Kandidát EL
12. Kandidát AM 12. Kandidát BM 12. Kandidát CM 12. Kandidát DM 12. Kandidát EM
13. Kandidát AN 13. Kandidát BN 13. Kandidát CN 13. Kandidát DN 13. Kandidát EN
14. Kandidát AO 14. Kandidát BO 14. Kandidát CO 14. Kandidát DO 14. Kandidát EO
15. Kandidát AP 15. Kandidát BP 15. Kandidát CP 15. Kandidát DP 15. Kandidát EP

X

STRANA STRANA STRANA STRANA STRANA
Růží Jabloní Hříbků Vlaštovek Čmeláků

1. Kandidát A X 1. Kandidát B 1. Kandidát C 1. Kandidát D 1. Kandidát E
2. Kandidát AB X 2. Kandidát BB 2. Kandidát CB 2. Kandidát DB 2. Kandidát EB
3. Kandidát AC X 3. Kandidát BC 3. Kandidát CC 3. Kandidát DC 3. Kandidát EC
4. Kandidát AD 4. Kandidát BE 4. Kandidát CE 4. Kandidát DE 4. Kandidát EE
5. Kandidát AF 5. Kandidát BF 5. Kandidát CF 5. Kandidát DF 5. Kandidát EF
6. Kandidát AG 6. Kandidát BG 6. Kandidát CG 6. Kandidát DG 6. Kandidát EG
7. Kandidát AH 7. Kandidát BH 7. Kandidát CH 7. Kandidát DH 7. Kandidát EH
8. Kandidát AI 8. Kandidát BI 8. Kandidát CI 8. Kandidát DI 8. Kandidát EI
9. Kandidát AJ 9. Kandidát BJ 9. Kandidát CJ 9. Kandidát DJ 9. Kandidát EJ

10. Kandidát AK 10. Kandidát BK 10. Kandidát CK 10. Kandidát DK 10. Kandidát EK
11. Kandidát AL 11. Kandidát BL 11. Kandidát CL 11. Kandidát DL 11. Kandidát EL
12. Kandidát AM 12. Kandidát BM 12. Kandidát CM 12. Kandidát DM 12. Kandidát EM
13. Kandidát AN 13. Kandidát BN 13. Kandidát CN 13. Kandidát DN 13. Kandidát EN
14. Kandidát AO 14. Kandidát BO 14. Kandidát CO 14. Kandidát DO 14. Kandidát EO
15. Kandidát AP 15. Kandidát BP 15. Kandidát CP 15. Kandidát DP 15. Kandidát EP

X

Příklad č. 3                                                          HLASOVACÍ LÍSTEK 
/toto je pouze vzor hlasovacího lístku/ 

 
 
Vybrali jste si své favority z každé strany. Strana Růží získala 3 hlasy. Strana Jabloní získala 3 hlasy. Strana Hříbků získala 2 
hlasy. Strana Vlaštovek získala 3 hlasy. Strana Čmeláků získala 4 hlasy. Všech 15 zvýrazněných kandidátů obdrželi po jednom 
hlasu. Využili jste všech svých 15 hlasů. 
 

Příklad č. 4  (NEDOPORUČUJEME)              HLASOVACÍ LÍSTEK 
/toto je pouze vzor hlasovacího lístku/ 

 
 
Vybrali jste 3 kandidáty a nezaškrtli jste žádnou stranu. Strana Jabloní získala 1 hlas. Strana Hříbků získala 2 hlasy. Označení 
kandidáti obdrželi každý po jednom hlasu. Využili jste 3 své hlasy, zbylých 12 hlasů propadlo. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Tip: Pokud chcete svému oblíbenému kandidátovi pomoci do funkce starosty nebo místostarosty, volte celou jeho stranu, tím 
zajistíte jeho maximální podporu (s ohledem na způsob výpočtu mandátů - Příklad č. 1).       
 
Hlasovací lístek je neplatný, pokud zaškrtnete dvě celé strany najednou nebo pokud zaškrtnete více kandidátů, než se 
volí do zastupitelstva obce. Dále lístek, který není na předepsaném tiskopise, přetržený nebo který nebyl vložen do 
úřední obálky. 

STRANA STRANA STRANA STRANA STRANA
Růží Jabloní Hříbků Vlaštovek Čmeláků

X 1. Kandidát A 1. Kandidát B 1. Kandidát C 1. Kandidát D 1. Kandidát E
2. Kandidát AB 2. Kandidát BB 2. Kandidát CB 2. Kandidát DB X 2. Kandidát EB
3. Kandidát AC 3. Kandidát BC X 3. Kandidát CC X 3. Kandidát DC 3. Kandidát EC
4. Kandidát AD X 4. Kandidát BE 4. Kandidát CE 4. Kandidát DE 4. Kandidát EE

X 5. Kandidát AF 5. Kandidát BF 5. Kandidát CF 5. Kandidát DF X 5. Kandidát EF
6. Kandidát AG X 6. Kandidát BG 6. Kandidát CG X 6. Kandidát DG 6. Kandidát EG
7. Kandidát AH 7. Kandidát BH 7. Kandidát CH 7. Kandidát DH 7. Kandidát EH

X 8. Kandidát AI 8. Kandidát BI 8. Kandidát CI 8. Kandidát DI X 8. Kandidát EI
9. Kandidát AJ 9. Kandidát BJ 9. Kandidát CJ 9. Kandidát DJ 9. Kandidát EJ

10. Kandidát AK 10. Kandidát BK 10. Kandidát CK 10. Kandidát DK 10. Kandidát EK
11. Kandidát AL 11. Kandidát BL 11. Kandidát CL 11. Kandidát DL X 11. Kandidát EL
12. Kandidát AM 12. Kandidát BM 12. Kandidát CM X 12. Kandidát DM 12. Kandidát EM
13. Kandidát AN 13. Kandidát BN 13. Kandidát CN 13. Kandidát DN 13. Kandidát EN
14. Kandidát AO X 14. Kandidát BO 14. Kandidát CO 14. Kandidát DO 14. Kandidát EO
15. Kandidát AP 15. Kandidát BP X 15. Kandidát CP 15. Kandidát DP 15. Kandidát EP

STRANA STRANA STRANA STRANA STRANA
Růží Jabloní Hříbků Vlaštovek Čmeláků

1. Kandidát A X 1. Kandidát B X 1. Kandidát C 1. Kandidát D 1. Kandidát E
2. Kandidát AB 2. Kandidát BB X 2. Kandidát CB 2. Kandidát DB 2. Kandidát EB
3. Kandidát AC 3. Kandidát BC 3. Kandidát CC 3. Kandidát DC 3. Kandidát EC
4. Kandidát AD 4. Kandidát BE 4. Kandidát CE 4. Kandidát DE 4. Kandidát EE
5. Kandidát AF 5. Kandidát BF 5. Kandidát CF 5. Kandidát DF 5. Kandidát EF
6. Kandidát AG 6. Kandidát BG 6. Kandidát CG 6. Kandidát DG 6. Kandidát EG
7. Kandidát AH 7. Kandidát BH 7. Kandidát CH 7. Kandidát DH 7. Kandidát EH
8. Kandidát AI 8. Kandidát BI 8. Kandidát CI 8. Kandidát DI 8. Kandidát EI
9. Kandidát AJ 9. Kandidát BJ 9. Kandidát CJ 9. Kandidát DJ 9. Kandidát EJ

10. Kandidát AK 10. Kandidát BK 10. Kandidát CK 10. Kandidát DK 10. Kandidát EK
11. Kandidát AL 11. Kandidát BL 11. Kandidát CL 11. Kandidát DL 11. Kandidát EL
12. Kandidát AM 12. Kandidát BM 12. Kandidát CM 12. Kandidát DM 12. Kandidát EM
13. Kandidát AN 13. Kandidát BN 13. Kandidát CN 13. Kandidát DN 13. Kandidát EN
14. Kandidát AO 14. Kandidát BO 14. Kandidát CO 14. Kandidát DO 14. Kandidát EO
15. Kandidát AP 15. Kandidát BP 15. Kandidát CP 15. Kandidát DP 15. Kandidát EP
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JAK HLASOVAT V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
KNĚŽMOST 

V těchto volbách rozhodneme o tom, kdo bude spravovat obec Kněžmost a její místní části v následujících čtyřech letech 2018 - 
2022. Na jednom volebním lístku budete mít uvedeny všechny registrované volební strany a jejich kandidáty. Počet členů 
zastupitelstva v obci Kněžmost byl schválen na 15. Máte v ruce tedy 15 hlasů. K platnosti lístku je potřeba aspoň jeden křížek 
straně nebo kandidátovi. Můžete vybírat (křížkovat) své favority ze všech kandidátek napříč kandidátkami nebo dát hlas celé 
jedné straně, tím obdrží daná strana všech 15 hlasů. Vzhledem k výjimečnému způsobu hlasování v komunálních volbách 
dodáváme pro představu několik vzorových příkladů.  
    
Příklad č. 1                                                          HLASOVACÍ LÍSTEK 

/toto je pouze vzor hlasovacího lístku/ 

  
 
Vybrali jste celou jednu stranu. Strana Růží získala 15 hlasů. Kandidáti s obdrženým hlasem jsou všichni zvýraznění ve vybrané 
volební straně. Využili jste všech svých 15 hlasů. 
 
Příklad č. 2                                                          HLASOVACÍ LÍSTEK 

/toto je pouze vzor hlasovacího lístku/ 

 
 
Zaškrtli jste 3 kandidáty ze strany Jabloní a dále celou stranu Vlaštovek. Strana Jabloní získala 3 hlasy. Strana Vlaštovek 
získala 12 hlasů. Všech 15 zvýrazněných kandidátů získali po jednom hlasu. Ve straně Vlaštovek tímto způsobem získalo po 
jednom hlasu všech prvních 12 kandidátů, na preferenční hlasy se v této straně již nebere ohled. Využili jste všech svých 15 
hlasů. 
 

STRANA STRANA STRANA STRANA STRANA
Růží Jabloní Hříbků Vlaštovek Čmeláků

1. Kandidát A 1. Kandidát B 1. Kandidát C 1. Kandidát D 1. Kandidát E
2. Kandidát AB 2. Kandidát BB 2. Kandidát CB 2. Kandidát DB 2. Kandidát EB
3. Kandidát AC 3. Kandidát BC 3. Kandidát CC 3. Kandidát DC 3. Kandidát EC
4. Kandidát AD 4. Kandidát BE 4. Kandidát CE 4. Kandidát DE 4. Kandidát EE
5. Kandidát AF 5. Kandidát BF 5. Kandidát CF 5. Kandidát DF 5. Kandidát EF
6. Kandidát AG 6. Kandidát BG 6. Kandidát CG 6. Kandidát DG 6. Kandidát EG
7. Kandidát AH 7. Kandidát BH 7. Kandidát CH 7. Kandidát DH 7. Kandidát EH
8. Kandidát AI 8. Kandidát BI 8. Kandidát CI 8. Kandidát DI 8. Kandidát EI
9. Kandidát AJ 9. Kandidát BJ 9. Kandidát CJ 9. Kandidát DJ 9. Kandidát EJ

10. Kandidát AK 10. Kandidát BK 10. Kandidát CK 10. Kandidát DK 10. Kandidát EK
11. Kandidát AL 11. Kandidát BL 11. Kandidát CL 11. Kandidát DL 11. Kandidát EL
12. Kandidát AM 12. Kandidát BM 12. Kandidát CM 12. Kandidát DM 12. Kandidát EM
13. Kandidát AN 13. Kandidát BN 13. Kandidát CN 13. Kandidát DN 13. Kandidát EN
14. Kandidát AO 14. Kandidát BO 14. Kandidát CO 14. Kandidát DO 14. Kandidát EO
15. Kandidát AP 15. Kandidát BP 15. Kandidát CP 15. Kandidát DP 15. Kandidát EP

X

STRANA STRANA STRANA STRANA STRANA
Růží Jabloní Hříbků Vlaštovek Čmeláků

1. Kandidát A X 1. Kandidát B 1. Kandidát C 1. Kandidát D 1. Kandidát E
2. Kandidát AB X 2. Kandidát BB 2. Kandidát CB 2. Kandidát DB 2. Kandidát EB
3. Kandidát AC X 3. Kandidát BC 3. Kandidát CC 3. Kandidát DC 3. Kandidát EC
4. Kandidát AD 4. Kandidát BE 4. Kandidát CE 4. Kandidát DE 4. Kandidát EE
5. Kandidát AF 5. Kandidát BF 5. Kandidát CF 5. Kandidát DF 5. Kandidát EF
6. Kandidát AG 6. Kandidát BG 6. Kandidát CG 6. Kandidát DG 6. Kandidát EG
7. Kandidát AH 7. Kandidát BH 7. Kandidát CH 7. Kandidát DH 7. Kandidát EH
8. Kandidát AI 8. Kandidát BI 8. Kandidát CI 8. Kandidát DI 8. Kandidát EI
9. Kandidát AJ 9. Kandidát BJ 9. Kandidát CJ 9. Kandidát DJ 9. Kandidát EJ

10. Kandidát AK 10. Kandidát BK 10. Kandidát CK 10. Kandidát DK 10. Kandidát EK
11. Kandidát AL 11. Kandidát BL 11. Kandidát CL 11. Kandidát DL 11. Kandidát EL
12. Kandidát AM 12. Kandidát BM 12. Kandidát CM 12. Kandidát DM 12. Kandidát EM
13. Kandidát AN 13. Kandidát BN 13. Kandidát CN 13. Kandidát DN 13. Kandidát EN
14. Kandidát AO 14. Kandidát BO 14. Kandidát CO 14. Kandidát DO 14. Kandidát EO
15. Kandidát AP 15. Kandidát BP 15. Kandidát CP 15. Kandidát DP 15. Kandidát EP

X

Příklad č. 3                                                          HLASOVACÍ LÍSTEK 
/toto je pouze vzor hlasovacího lístku/ 

 
 
Vybrali jste si své favority z každé strany. Strana Růží získala 3 hlasy. Strana Jabloní získala 3 hlasy. Strana Hříbků získala 2 
hlasy. Strana Vlaštovek získala 3 hlasy. Strana Čmeláků získala 4 hlasy. Všech 15 zvýrazněných kandidátů obdrželi po jednom 
hlasu. Využili jste všech svých 15 hlasů. 
 

Příklad č. 4  (NEDOPORUČUJEME)              HLASOVACÍ LÍSTEK 
/toto je pouze vzor hlasovacího lístku/ 

 
 
Vybrali jste 3 kandidáty a nezaškrtli jste žádnou stranu. Strana Jabloní získala 1 hlas. Strana Hříbků získala 2 hlasy. Označení 
kandidáti obdrželi každý po jednom hlasu. Využili jste 3 své hlasy, zbylých 12 hlasů propadlo. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
Tip: Pokud chcete svému oblíbenému kandidátovi pomoci do funkce starosty nebo místostarosty, volte celou jeho stranu, tím 
zajistíte jeho maximální podporu (s ohledem na způsob výpočtu mandátů - Příklad č. 1).       
 
Hlasovací lístek je neplatný, pokud zaškrtnete dvě celé strany najednou nebo pokud zaškrtnete více kandidátů, než se 
volí do zastupitelstva obce. Dále lístek, který není na předepsaném tiskopise, přetržený nebo který nebyl vložen do 
úřední obálky. 

STRANA STRANA STRANA STRANA STRANA
Růží Jabloní Hříbků Vlaštovek Čmeláků

X 1. Kandidát A 1. Kandidát B 1. Kandidát C 1. Kandidát D 1. Kandidát E
2. Kandidát AB 2. Kandidát BB 2. Kandidát CB 2. Kandidát DB X 2. Kandidát EB
3. Kandidát AC 3. Kandidát BC X 3. Kandidát CC X 3. Kandidát DC 3. Kandidát EC
4. Kandidát AD X 4. Kandidát BE 4. Kandidát CE 4. Kandidát DE 4. Kandidát EE

X 5. Kandidát AF 5. Kandidát BF 5. Kandidát CF 5. Kandidát DF X 5. Kandidát EF
6. Kandidát AG X 6. Kandidát BG 6. Kandidát CG X 6. Kandidát DG 6. Kandidát EG
7. Kandidát AH 7. Kandidát BH 7. Kandidát CH 7. Kandidát DH 7. Kandidát EH

X 8. Kandidát AI 8. Kandidát BI 8. Kandidát CI 8. Kandidát DI X 8. Kandidát EI
9. Kandidát AJ 9. Kandidát BJ 9. Kandidát CJ 9. Kandidát DJ 9. Kandidát EJ

10. Kandidát AK 10. Kandidát BK 10. Kandidát CK 10. Kandidát DK 10. Kandidát EK
11. Kandidát AL 11. Kandidát BL 11. Kandidát CL 11. Kandidát DL X 11. Kandidát EL
12. Kandidát AM 12. Kandidát BM 12. Kandidát CM X 12. Kandidát DM 12. Kandidát EM
13. Kandidát AN 13. Kandidát BN 13. Kandidát CN 13. Kandidát DN 13. Kandidát EN
14. Kandidát AO X 14. Kandidát BO 14. Kandidát CO 14. Kandidát DO 14. Kandidát EO
15. Kandidát AP 15. Kandidát BP X 15. Kandidát CP 15. Kandidát DP 15. Kandidát EP

STRANA STRANA STRANA STRANA STRANA
Růží Jabloní Hříbků Vlaštovek Čmeláků

1. Kandidát A X 1. Kandidát B X 1. Kandidát C 1. Kandidát D 1. Kandidát E
2. Kandidát AB 2. Kandidát BB X 2. Kandidát CB 2. Kandidát DB 2. Kandidát EB
3. Kandidát AC 3. Kandidát BC 3. Kandidát CC 3. Kandidát DC 3. Kandidát EC
4. Kandidát AD 4. Kandidát BE 4. Kandidát CE 4. Kandidát DE 4. Kandidát EE
5. Kandidát AF 5. Kandidát BF 5. Kandidát CF 5. Kandidát DF 5. Kandidát EF
6. Kandidát AG 6. Kandidát BG 6. Kandidát CG 6. Kandidát DG 6. Kandidát EG
7. Kandidát AH 7. Kandidát BH 7. Kandidát CH 7. Kandidát DH 7. Kandidát EH
8. Kandidát AI 8. Kandidát BI 8. Kandidát CI 8. Kandidát DI 8. Kandidát EI
9. Kandidát AJ 9. Kandidát BJ 9. Kandidát CJ 9. Kandidát DJ 9. Kandidát EJ

10. Kandidát AK 10. Kandidát BK 10. Kandidát CK 10. Kandidát DK 10. Kandidát EK
11. Kandidát AL 11. Kandidát BL 11. Kandidát CL 11. Kandidát DL 11. Kandidát EL
12. Kandidát AM 12. Kandidát BM 12. Kandidát CM 12. Kandidát DM 12. Kandidát EM
13. Kandidát AN 13. Kandidát BN 13. Kandidát CN 13. Kandidát DN 13. Kandidát EN
14. Kandidát AO 14. Kandidát BO 14. Kandidát CO 14. Kandidát DO 14. Kandidát EO
15. Kandidát AP 15. Kandidát BP 15. Kandidát CP 15. Kandidát DP 15. Kandidát EP
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Všem žákům přeji, aby byl letošní školní rok pro ně úspěšný 
a všem pracovníkům školy hodně sil, které budeme i v letoš-
ním školním roce všichni potřebovat. Rodiče prosím o toleran-
ci k provizorním podmínkám, ve kterých se díky stavbě stále 
nacházíme.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy

Akce MAteřskÉ školY

školní Rok Už je 
v RoZjeZDU
3. 9. 2018 jsme ve školce přivítali nové děti a spolu s rodiči se 
snažíme o jejich přirozenou adaptaci a začlenění do kolektivu. 
Učitelky pro děti na školní rok 2018 – 2019 připravují program 
akcí, ve většině případů s partnery z Kněžmostu. Dlouholetou 
spolupráci máme s myslivcem Petrem Malečkem, s manželi 
Černými z farmy koní ze Žantova, se Sborem dobrovolných 
hasičů obce Kněžmost a s milými knihovnicemi Ivou a Ladou. 
Čtvrtým rokem pro nás pořádá pan učitel Mgr. Zdeněk Chlup 
sportovní dopoledne spolu s dětmi ze základní školy. Všem 
těmto partnerům děkujeme za obohacení programu mateřské 
školy, neboť i oni mají zásluhu na tom, jak jsou děti ve školce 
spokojeny a jak se do školky těší. Setkání s dětmi po prázd-
ninách bylo milé, a když slyšíte z úst dívenky: „Jsem tak ráda, 
že jsem zase ve své školce“ je to pro učitelky tou největší 
odměnou. 

Květa Kobrlová

Akce ZÁklADní 
školY

ZAČÁtek školníHo 
RokU 2018/2019 
nA ZÁklADní 
škole
Školní rok 2018/2019 byl slavnostně zahájen 
v pondělí 3. 9. 2018 v 8 hodin. K zahájení došlo 
stejně jako v loňském roce v jednotlivých třídách. 
O prázdninách probíhala další rekonstrukce ob-
jektu hasičské zbrojnice, k budově byl umístěn 
kontejnerový systém, ve kterém je další třída. V le-
tošním školním roce naši školu bude navštěvovat 
261 žáků. Jen pro srovnání, např. ve školním roce 
2013/2014 to bylo 165 žáků. Jsme velmi rádi, že se 
jejich počet stále zvyšuje.
Během září se mohou žáci přihlašovat do kroužků, 
s jejichž nabídkou se můžete seznámit na našich 
stránkách. V letošním roce se omlouváme za vel-
mi omezenou nabídku těchto aktivit, která vyplývá 
z provizoria, ve kterém se stále nacházíme.
I v letošním školním roce bychom rádi zachova-
li tradici vánočního jarmarku, ve spolupráci se 
SRPŠ chceme zorganizovat sběr papíru, těšit 
se můžeme na každoroční Ples SRPŠ. O všech 
akcích budou informace sdělovány na webových 
stránkách školy i prostřednictvím třídních učitelů.
Novinkou je letos používání elektronické žákovské 
knížky již od 4. ročníku.

otevíRAcí DobA 
RoZHleDnY ČížovkA

DUben – květen: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK   →   ZAVŘENO
SOBOTA, NEDĚLE   →   9:30 – 16:30      
V ZÁVISLOSTI NA VLIVU POČASÍ 

(PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ DENNÍ ZMĚNY POČASÍ)

ČeRven – sRpen: PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE   →   9:00 – 17:00

ZÁří – říjen: SOBOTA, NEDĚLE   →   9:00 – 17:00

listopAD – břeZen   →   ZAVŘENO

Pro školy a hromadné návštěvy mimo otevírací dobu 
lze domluvit na telefonu: +420 775 982 664
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tošním školním roce naši školu bude navštěvovat 
261 žáků. Jen pro srovnání, např. ve školním roce 
2013/2014 to bylo 165 žáků. Jsme velmi rádi, že se 
jejich počet stále zvyšuje.
Během září se mohou žáci přihlašovat do kroužků, 
s jejichž nabídkou se můžete seznámit na našich 
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otevíRAcí DobA 
RoZHleDnY ČížovkA

DUben – květen: PONDĚLÍ AŽ PÁTEK   →   ZAVŘENO
SOBOTA, NEDĚLE   →   9:30 – 16:30      
V ZÁVISLOSTI NA VLIVU POČASÍ 

(PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ DENNÍ ZMĚNY POČASÍ)

ČeRven – sRpen: PONDĚLÍ AŽ NEDĚLE   →   9:00 – 17:00
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Pro školy a hromadné návštěvy mimo otevírací dobu 
lze domluvit na telefonu: +420 775 982 664
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Dva kamarádi: burian, j.
Boje, odehrávající se v letech 1915 - 1917 na ital-
ské frontě, jsou veřejnosti známy pod pojmem "so-
čské bitvy". Jedenáct bitev, které pro obě válčící 
země, Itálii a Rakousko - Uhersko, znamenaly mi-
zivé územní zisky, avšak obrovské ztráty na živo-
tech, vystřídal průlom u Kobaridu na přelomu října 
až listopadu 1917. V něm se spojeným německým 
a rakousko-uherským silám podařilo prolomit ital-
skou obranu a posunout celou frontu na italské 
území k řece Piavě.

kniHY pRo nejMenší
► Jak to žije na farmě: Denidová, O. /otevírací 

okénka/

► Barvy: /pohyblivé obrázky/

► Hlasy ptáků /zvuková kniha/

► Rozpustilé hrátky na dvoře se zvířátky: Sche-
ffler, A.

 Veselé rýmy a skládání popletených zvířátek! 
121 různých kombinací

klUb MAlÉHo DivÁkA
► Rok v lese: Dziubak, E.
 Je úžasné, co všechno se dá naučit z knížky 

beze slov!

klUb MAlÉHo DivÁkA
Další registrace přijímáme až na rok 2019. Vždy 
1x ročně v MĚSÍCI BŘEZNU vyhlašujeme termín 
registrace do Klubu malého diváka.   

senioR klUb 

velkÝ senioRskÝ 
vÝlet Dobříš 2018
Dovolte nám malé ohlédnutí zpět. V červnu jsme 
se opět vydali na velký výlet. Stále jsme se ne-
mohli rozhodnout, kam to tentokráte bude. Vyhrála 
Dobříš a její okolí. 

Ranní překvapení v autobuse jste jistě všichni očekávali. Ale že 
vás přivítají Japonské hostesky, které vás přesvědčují, jak po-
lezete na horu FUJI, musel být opravdu šok. Tuto zkoušku jste 
všichni zvládli, tak hurá směr DOBŘÍŠ.
Naše první zastávka směřovala k oblíbenému letnímu sídlu 
manželů Čapkových ve Strži. Úžasné charisma tohoto místa 
nás všechny nadchlo, prohlédli jsme si celý dům i zahradu, 
zasvěcené tomuto velkému českému spisovateli.
Plni dojmů jsme se těšili na oběd. Byl to však šok, když nám 
pan provozní oznámil, že nás čekají až druhý den. „Nic se ne-
bojte, jsme přichystáni i na krizové situace a všechny vás na-
krmíme.“ Jak řekl, tak také udělal. Oběd byl vynikající a všem 
chutnalo.
Následně jsme se přesunuli do Dobříšského zámku. Pro-
hlídková trasa nás seznámila s historií a současností zámku. 
V areálu jsme měli možnost navštívit i muzeum hraček, byla to 
radost zavzpomínat na dětství, jistě si tam každý nějakou svou 
hračku našel.
Přes velké teplo, které panovalo po celý den, se výlet povedl. 
Budeme se těšit, že vás přivítáme na dalších akcích Senior 
Klubu, které pro vás s nadšením připravujeme.

Iva a Lada

PS: Děkujeme za krásné překvapení od naších výletních kole-
gyň v podobě cestovního balíčku SPRÁVNÉ TURISTKY. Bez 
tohoto balíčku již nikdy nevycestujeme, je prostě nepostrada-
telný.

Děkujeme.

Čtení poMÁHÁ

► poDZiMní pRojekt pRo přeDškolÁ-
kY A pRvňÁČkY „nožky stonožky božky“ 

 Během září až prosince si díky svým splněným úkolům vy-
tvoříš vlastní stonožku.
1. Zajdi do knihovny, půjč si knihu.

2. Při vrácení knihy obdržíš tělíčko 
stonožky a splníš si úkol.

 Chceš mít nejdelší stonožku? 
- zavítej do knihovny, Božka si 
na tebe připravila několik zají-
mavých úkolů.

► podzimní projekt pro čtenáře školáky od 4 
třídy / 1x měsíčně „říše 
příběhů“                 
1. Vyber si knihu ke čtení.

2. Při vrácení knihy na tebe 
čeká knihovnický AZ – kvíz.

3. Splněním zadaných otázek 
AZ – kvíz, postupuješ k dal-
šímu příběhu.

těšíMe se nA vÁs v nAší 
kniHovně
► 18. 10. 2018 v 16.30 hodin

 „poutní cesta do španělského san-
tiaga de compostela“

 Sál Agrovation Kněžmost, Nádražní 114, Cestopisná před-
náška s paní Ivou Horákovou ZDARMA všechny věkové 
skupiny.

► každé první pondělí v měsíci 1. 10. 2018, 5. 11. 2018 
a 3. 12. 2018

 Dílnička pro nejmenší od 10 do 11 hodin, 20,- Kč

► tématické dílny pro všechny čtenáře, 
termíny aktuálně zveřejníme na webu knihovny, 20,- Kč

 Hallowenská, Mikulášská, Masopustní, Pomlázková

těšíme se na spoluprá-
ci se Základní školou 
► Projekt pro školní družiny   
► Projekt pro žáky I. stupně – tematické návštěvy
► Projekt pro žáky II. stupně – tematické návštěvy

knižní novinky 
kaktus: Haywood, s.
Susan Greenová je nezávislá, samostatná a svůj ži-
vot má naprosto pod kontrolou. Rozhodně nehodlá 
plýtvat časem na vztahy plné citových zmatků.

kriminální případy ze staré šumavy: šindelář, v.
Snad každý člověk si pod pojmem Šumava před-
staví něco jiného. Někdo si vybaví zelené kopce 
šumavských lesů, jiný zase třeba pěknou zimní 
dovolenou na lyžích.

kde spí lufťáci: Devátá, i.
A spát se bude všemožně – pod širákem, ve stanu, 
horské boudě, na chatě či chalupě, ale i pohodlně 
v hotelu a penziónu. A protože jsou chvíle, kdy člo-
věk unikne z každodenního shonu, tak vzácné, pojí 
se k nim i spousta milých a úsměvných vzpomínek.

případy kim stoneové: Marsons, A.
Kriminalistka Kim Stoneová vyšetřuje 

smrt na druhém břehu: Devátá, i.
Začátek devadesátých let byl hektickým obdobím 
nejen na oddělení vražd, ale v celé společnosti. Ze 
zelenáče Richarda Krauze je samostatně pracující 
detektiv a s parťákem Jozefem Fischerem zvaným 
Chosé řeší jeden případ za druhým.

Modlitba za mlčení: castillo, l.
V městečku Painters Mill v Ohiu tvoří třetinu oby-
vatel amišové, pro něž je typický prostý a mírumi-
lovný životní styl bez vymožeností civilizace. O to 
větší šok vyvolá, když se na farmě amišské rodiny 
Plankových najde sedm mrtvých těl.

střepy ticha: castillo. l.
Slabaughovi jsou přímo vzorová rodina amišských 
farmářů, tvrdě pracují, mají čtyři děti a se širokým 
příbuzenstvem skvěle vycházejí. Idylka skončí, když 
jedno z jejich dětí přivolá pomoc. Kate Burkholdero-
vá, policejní náčelnice z Painters Millu, objeví v nádr-
ži na hnůj chlapcovy rodiče a strýce, všechny mrtvé.

Ztracené děti: castillo, l.
Kate Burkholderová, policejní náčelnice v ohij-
ském městečku Painters Mill, pomáhá kriminalis-
tům při hledání zmizelých amišských děvčat.
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ve ZDRAvÉM těle, 
ZDRAvÝ DUcH
cviČení
Od 10. 9. můžete začít cvičit s Mášou na balónech. Scházet se 
budete v nových prostorách ZŠ v hasičárně. Vzhledem k pěk-
nému počasí se zatím místo cvičení bude chodit na procházky 
s hůlkami. Jakmile zahájíme cvičení ve škole, budeme vás in-
formovat SMS zprávou. Prosím sledujte Informační kanál obce.

plAvÁní
Každou sudou středu od 3. 10. opět zahajujeme plavání v mla-
doboleslavském bazénu. Na plavání je nutné se objednat 
v knihovně, nebo na tel.: 326 784 244.

viRtUÁlni UniveZitA 
třetíHo věkU
Ve čtvrtek 11. 10. zahajujeme přednáškový cyklus VU3V. Ten-
tokráte se budeme věnovat tématu CESTOVÁNÍ. V šesti před-

náškách se seznámíme s historií cestovního ruchu, 
lázeňstvím, za čím a kam lidé cestují a spoustou 
dalších zajímavých informací z této oblasti. 
Toto téma je velice zajímavé a tak doufáme, že by 
mohlo přitáhnout pozornost nových studentů. Bu-
deme se těšit, že se přijdete podívat na první lekci 
a zůstanete s námi studovat celý cyklus.
Tak hurá do toho, procvičte si paměť a poznejte 
nové přátele.

senioRskÉ DílnY
Dílny v naší knihovně se líbí nejenom dětem, ale 
také seniorkám. Proto jsme pro Vás připravili hned 
dvě. Jednu na podzimní téma a druhou adventní.
Podzimní dílnička se uskuteční ve středu 26. 9. a je 
nutné se přihlásit. Vytvoříme si pěknou podzimní 
dekoraci, která rozsvítí naše podzimní domovy.
Adventní dílnička se bude konat ve středu 28. 11. 
a je také nutné se přihlásit. Adventně se naladíme 
a vyrobíme si pěkný dáreček pro své blízké.
Na obě dílny se hlaste v knihovně nebo na tel.: 
326 784 244.

setkÁní senioRŮ 
2018
Letošní setkání seniorů se uskuteční v pátek 16. 
11. Připravujeme pro vás kulturní program a bude-
me se těšit na vaši účast. Na setkání se již můžete 
přihlásit u nás v knihovně.

infoRMAČní 
střeDisko
Letošní sezóna byla opravdu teplá a to se odrazilo 
i na návštěvnosti turistů. Nejvíce vyhledávanou lo-
kalitou byla rozhledna Čížovka, kterou jsme vpra-
covali do pracovního listu pro děti. Do budoucna 
rozšíříme nabídku upomínkových předmětů, aby-
chom dostáli požadavků turistů. Novinkou je turis-
tická známka vRcH MUžskÝ.
Turistickou sezónu ukončujeme jako velmi pove-
denou.

za Kulturně vzdělávací centrum 
a knihovnu Kněžmost 

Iva a Lada

kněžMostskÝ 
betlÉM
Těm, kteří 22. září nestihli přijít do kostela na pre-
zentaci našeho nového projektu, v krátkosti před-
stavíme nápad, který vznikl na výstavě betlémů 
v loňském roce. Celý projekt odstartoval historický 
betlém našeho kostela, uschovaný na faře v Mni-
chově Hradišti. Přáli jsme si, aby se betlém vrátil 
do prostor kostela, ovšem ne tak, aby byl většinu 
roku někde uložený a rozkládal se jenom na ad-
ventní čas. Chtěli jsme najít stálý prostor, kde by 
se betlém jenom uzamkl a v době vánoční se opět 
ukázal v celé své kráse.

Spolu s panem děkanem Pavlem Machem jsme vybrali pro-
stor k tomuto účelu nejvhodnější. Je to nika vpravo od vchodu 
do kostela.
Tento prostor umožňuje svými rozměry uložení celého betlé-
mu a dokonce i rozšíření terénu, na který bychom chtěli umístit 
městečko nad betlémem, kterým bude Kněžmost s typickými 
stavbami svého náměstí, tak jak vypadalo za dob první repub-
liky.
Samozřejmě musíme celou stavbu zabezpečit bránou. Zhotoví 
ji stejný kovář, který vyrobil bránu u vchodu do kostela. Vytvo-
řili jsme model, abychom věděli, jak to celé bude vypadat.
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Po otevření brány se vysune spodní terén, kterým se krajina 
betléma prodlouží dopředu o jeden metr. Uvnitř terénu vznikne 
prostor pro uschování figur, aby tak stavba zůstala po celý rok 
na jednom místě.
Za pomoci archivu Spolku rodáků a přátel Kněžmostu jsme 
vybrali budovy, které si mnozí z vás dobře pamatují a umístili 
je do městečka nad původním betlémem.
Toto je zatím model betléma v měřítku 1:5. Přejme si všichni, 
abychom stavbu mohli brzy zahájit a aby se kněžmostský bet-
lém stal důstojnou kulturní památkou naší obce.
Rozpočet celého projektu se pohybuje okolo 150 000,- Kč. Ná-
klady na bránu budou asi 55 000,- Kč. Oprava historických 
figur a vytvoření přidaných figur, budov a terénu vyjde přibliž-
ně na 70 000,- Kč. Dalšími položkami jsou zámečnické práce, 
materiál na výrobu vozíku pro dolní část terénu a také malba 
pozadí celého betlému.
Připravili jsme model, oslovili výtvarníky, kováře, zámečníky, 
nyní je řada na vás, příznivcích našeho kostela, naší obce 
a vůbec na lidech, kteří jsou rádi, že se něco děje.
Budete-li chtít na tento projekt přispět, budeme rádi, jenom ne-
zapomeňte uvést jméno a bydliště, abychom vás mohli zapsat 
do knihy o celém projektu, kterou k betlému přiložíme. Číslo 
našeho účtu je 2501174681/2010. Děkujeme.

za Spolek přátel kultury Kněžmost 
Zdeněk Zdobinský

jAk ZA ČAsŮ     
1. RepUblikY
Rádi bychom se s Vámi podělili o krásný zážitek. Spolkem 
pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského, jsme byli 
osloveni ke spolupráci na akci „Jako za první republiky“. Paní 
Hana Bejrová  nám vypodobnila záměr a náplň akce, teď bylo 
na nás, jak přispějeme svým nápadem. Vybrali jsme několik 
známých osobností první republiky a začali zjišťovat něco o je-
jich životě. Nakonec jsme se každý do své role vžil a alespoň 
na několik hodin zkusil vstoupit do jiného století. Budeme se 
těšit na další spolupráci s Vámi. 

Členové Divadélka Človíček

vÁžení, ZDRAvíMe vÁs!!! 
Promiňte, že obtěžujeme, ale "nám to nedá".
Minulou neděli odpoledne jsme se s manželkou zúčastnili 
nádherné oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky 
tady u nás v Suhrovicích. Byli jsme nadšeni jak z originálního 
nápadu, tak z jeho provedení.

Hodně spolu hráli manželé, proto za ně byli mylně 
považovány. „Fikaný“ byly dvě dámy s básnickou 
knihou Manon Lescout. Ale nás nedostaly /Vítěz-
slav Nezval/.
Nejvíc nám dali zabrat fotbalisti. Sparťana branká-
ře Frantu Pláničku jsme ještě „prokoukli“, ale u slá-
visty jsme odhalili pouze přezdívku Káďa. A s tím 
jsme se nespokojili. Jeden taky urputný luštitel 
dokonce zavolal domů svému otci, aby se podíval 
do nějaké encyklopedie. No jasně - KÁĎA-PEŠEK.
A podobně jsme se „prokousali“ k Věře Ferbasové, 
Oldřichu Novému, Olze Scheinpflugové (snad jsem 
na někoho nezapomněl nebo nezměnil jméno).
Možná ještě obtížnější by bylo identifikovat jejich 
představitele - herce. Prezident byl jasný, ale už 
Vlasta Burian??? No nevím ...
Nádherně tuto dobu dokresloval dobový tříčlenný 
orchestr, který obsluhoval nejméně dvojnásobný 
počet hudebních nástrojů (a s klávesami ještě víc) 
swingový big-band. Hrál i skladby na přání a vydr-
žel s námi celé 4 hodiny i sestry Alanovy. Klobouk 
dolů. A že měli nadšených posluchačů!!!
Prostě úžasné nedělní odpoledne i s neformální 
připomínkou 100. výročí vzniku naší republiky.
A jde to i bez oficialit, bez pískání, bez vřeštění a ne-
důstojných urážek, a s úctou a skvělou zábavou.
Takže ještě jednou: Děkujeme všem organizáto-
rům. Skvělý nápad a neméně skvělé provedení. 
Děkujeme. Ještě dlouho z tohoto zážitku budeme 
žít.

PS: Omlouvám se za případné historické nepřes-
nosti či pravopis (zejm. u jmen). Snad mě nějaký 
kulturní znalec za můj výplod „nesepsuje“.

Vl. a L. Halbichovi, Suhrovice

letní Akce HAsiČŮ 
Ze sUHRovic
Na letošní léto jsme si naplánovali dvě zcela odliš-
né akce, a to jednu sportovní a druhou více spole-
čenskou. Určitě začnu celodenní akcí organizačně 
náročnější a pak krátce k druhé společenské. Již 

Procházeli jsme se od Hospody u Kavalírů k Su-
hrovickým rybníkům a zpět. Přitom jsme potkávali 
dobově ustrojené osoby, které představovaly zná-
mé herce, zpěváky, sportovce, či jiné známé osob-
nosti z této doby, označené čísly. Naším úkolem 
bylo poznat, koho představují. Pouhým pohledem, 
či dotazy (samozřejmě, že ne na jméno) jsme měli 
zjistit jejich jména a zapsat je na papírek, který 
jsme s tužtičkou obdrželi na recepci. Lístky byly 
později slosovány a výherci obdrželi malé dárky.
U některých postav to bylo jednoznačné: u vysoké 
postavy v bílém s bílým knírem a bradkou jsme 
jen pronesli: Dobrý den pane prezidente, děkuje-
me, že jste si na nás udělal čas /prezident T. G. 
Masaryk/. Stejně tak jednoznačná byla postava: 
štíhlý, vysoký chlap v nádražácké uniformě /Vlas-
ta Burian/. 
Pak už to ale začalo být složitější. Ale šikovnými 
dotazy, ale i monology představitelů se to dalo roz-
plést. Třeba vylučovací metodou a dobře cílenými 
dotazy (herečka vs. zpěvačka, apod.).
Takže menší chlap s velkým břichem: nebyl jste 
náhodou na ruské frontě a na pivo jste si vydělá-
val psaním fejetonů do novin v hospodě? /Jaroslav 
Hašek/. 

Anebo dotaz na dámy: kde jste žila na sklonku ži-
vota a tamtéž zemřela? - Salzburg /Lída Baarová/, 
anebo: kde jste se narodila a dožila - Mladá Bole-
slav /Dobříš/Příbram/Adina Mandlová/.

Zpěvačky - operní /Ema Destinová/, pop. hudba /
Inka Zemánková/.

Anebo: Jaké jméno jste dali nejstarší dceři /An-
tonie/ a synovi /Theodor/ - /Antonie Nedošínská 
a Teodor Pištěk/. 

počtvrté na sklonku měsíce července, a to v sobotu dne 28. 7. 
2018 se konala u Drhlenského rybníka sportovní událost, která 
byla složena ze dvou závodů.
Dopolední závod horských kol, kterou jsme pojmenovali DRH-
LENY RACE 2018 a odpoledním závodem DRHLENSKÝ TRI-
ATLON, který měl za sebou už tři ročníky. Hlavní pořadatel 
je Sbor dobrovolných hasičů Suhrovice, který sídlí nedaleko 
Drhlen. Celou akci jsme začali plánovat hned na začátku roku, 
abychom měli dostatek času a mohli případně včas reagovat 
na případné problémy, které taková akce může přinést.
Ale vrátím se k samotným závodům. Dopolední MTB závod, 
který se jel dvakrát po 15ti km okruhu pro muže, jeden okruh 
pro děti a jeho trasa probíhala v okolí Drhlen, respektive za-
vedla závodníky do Nové Vsi u Komárovského rybníka, dále 
po cestách i silnicích na Pomníky, Kamenici, Dobšín, Čížov-
ka, kde závodníky čekal prudký sjezd do kempu, kde byl start 
a cíl. Závodu se účastnilo 52 závodníků v kategoriích děti, 
ženy, muži. Celkovým vítězem se stal v kategorii mužů Jan 
Horáček s časem 51:27s, kategorie žen Michaela Ramzerová 
v čase 1:20:33s a v kategorii dětí Filip Jirman s časem 28:28s.
V druhém odpoledním závodě triatlonu, který je obtížnější, se 
celkem zúčastnilo 84 závodníků, a to také v kategoriích děti, 
ženy, muži. Jako první startovaly děti, které měly trasu pro kolo 
a běh zcela jinou než dospělí. Po ukončení závodu dětí od-
startovaly ženy, které měly zkrácené všechny tratě o polovinu. 
Mužská kategorie odstartovala svůj závod ve chvíli, kdy po-
slední žena vstupovala do druhé disciplíny kola.
Plavání probíhalo u pláže kempu, které je v dosahu diváků, 
příznivců závodníků a dalších, kdo se přišel podívat.
Trasa druhé disciplíny – kola, byla pro muže a ženy stejná 
jako pro závodníky dopoledního závodu MTB. Poslední disci-
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ženy, muži. Celkovým vítězem se stal v kategorii mužů Jan 
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Trasa druhé disciplíny – kola, byla pro muže a ženy stejná 
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plínou triatlonu - běh, který vede kolem Drhlenského rybníka, 
se v tomto ročníku běžel obráceně - směrem po žluté stezce 
na Novou Ves.
V celkovém hodnocení, kdy děti byly rozděleny na dívky 
a chlapce, byl nejlepší Vojtěch Vochvest 15:01s, Adéla Hla-
díková 16:10s, kategorie žen Eva Hladíková 57:34s, kategorie 
mužů Michal Šťastný 1:28:11s.
Nejenom sport v tento den byl hlavní náplní, ale po ukončení 
obou závodů čekal na závodníky hudební program. Hudební 
žánr vystupujících kapel byl odlišný a jako první se představila 
mladoboleslavská country kapela KTP.
V pořadí druhá kapela - VESELÍ KONÍCI, přijela z Bakova nad 
Jizerou a jejich hudební styl punk. Poslední kapelou, která 
vystoupila na podium, byla kapela COREBELLS přijíždějící 
z Prahy a ta úderem půlnoci ukončila celou letošní akci.
Druhou letní akcí nazvanou „letní zábava 2018“, která byla 
spíše určena pro místní, se uskutečnila 18. 8. 2018 na návsi 
v Suhrovicích. Jednalo se o přátelské posezení s grilováním 
uzené kýty, piva, vína a hudbou p. Janečka z Dlouhé Lhoty.
Oproti loňskému roku se počasí vydařilo, což je pro venkovní 
akce podstatné a návštěva byla velmi dobrá, což nás velice 
těší a dává smysl pořádat takovou akci.
Nálada návštěvníků během večera byla pozitivní a všichni 
jsme si to užili. Dokonce někteří i po ukončení zůstali sedět 
pod stanem a pokračovali ve své zábavě dál a nevadilo jim, že 
hudba nehraje a sedí na zemi.
Tak takové letošní léto bylo v Suhrovicích a Drhlenách 
a za sebe mohu říci, že obě akce se podařily možná více, než 
jsme očekávali, což nás jako hasiče ze Suhrovic povzbuzuje 
k tomu, abychom pokračovali a snažili se udržet nastavenou 
pomyslnou laťku.
Asi jako většina takovýchto akcí se neobejde bez technické 
i finanční podpory. Proto bych chtěl tímto poděkovat hlavní-
mu partnerovi Böllhoff za finanční podporu, obci Kněžmost 
za technickou i finanční podporu, Kempu Drhleny – Ivetě Su-
ché za poskytnutí zázemí pro uskutečnění závodů, dále fir-
mám Kautex Textron Kněžmost, AgroVation Kněžmost za věc-
né ceny, RPS František Báček, RESO MB za finanční podporu, 
Michal Bašus za plakáty a další tiskoviny, ENERVIT – energie 
pro závodníky, AEES – ing. Miroslav Pecka za technickou po-
moc, Pivovar Klášter, Nářadí Nástroje Klemák Čáslav za tech-
nickou pomoc.

běla ani noční bojovka a vaření kotlíkové polévky 
na ohni. Pobytový tábor opět pomohl ochladit SDH 
Kněžmost, který nám děti několikrát v nejteplejším 
týdnu prázdnin osprchoval hasičskou stříkačkou. 
Opět s pokorou a vděčností, že vše proběhlo dobře 
a bez zranění a jiných potíží, rádi uzavíráme krás-
né táborové prázdniny s dětmi a koňmi.  Všech-
ny aktivity proběhly podle plánu. Mnoho našich 
oddílových dětí se opět zdokonalilo v jezdeckých 
aktivitách, některé z nich již bez problémů jezdily 
samostatně. 
Opět velmi děkuji všem vedoucím i pomocníkům, 
bez nich by to nešlo!
Barboře Kafkové Jašekové, Anně Indrákové, Te-
reze Hrubošové, Pavlíně Veselé, Aničce Baličové, 
Aničce Bajtlové, Marcele Pazderské a Míše Klaino-
vé. Dále i všem ochotným pomocnicím: Lucii Volfo-
vé, Marušce a Gábině Adamovým, Lee Plockové, 
Pavlíně Aulické, Viole Musalové, Veronice Veselé, 
Míše Hrobníkové, Elišce Horákové a Elišce Černé.

    za Jezdecký oddíl 
Kněžmost

Petra Černá Rynešová

sDH kopRník - 
nÁseDlnice stÁle 
Aktivní
Dne 1. 9. 2018 se v budově bývalé hasičské zbroj-
nice na Koprníku konala Valná hromada SDH Ko-
prník-Násedlnice. Při této příležitosti byly probrány 
provozní záležitosti sboru, dokončily se přípra-
vy Dětského dne a za svou dlouholetou činnost 
a příkladnou práci pro SDH a SH ČMS byl oce-
něn p. Jaroslav Beran. Pro upřesnění-v roce 2018 
dosáhl 30 let členství a činnosti v SDH. Medaile 
Za příkladnou práci, udělená Sdružením hasičů 
Čech, Moravy a Slezska na návrh Výboru SDH 
Koprník-Násedlnice, je vhodným a důstojným oce-
něním jeho zásluh a dosavadní činnosti.

A co úplně na závěr? Tak zase na shledanou příští 
rok v Drhlenách na obou závodech, které již mají 
pevný datum 27. 7. 2019, kdy budeme slavit malé 
kulaté výročí a v Suhrovicích na návsi při Letní zá-
bavě 2019.

Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice

letní tÁboRY v jo 
kněžMost

V letošním létě v jezdeckém oddíle proběhlo 5 tá-
borů, čtyři příměstské a jeden pobytový. 
Všechny tábory proběhly v příjemné prázdninové 
atmosféře, počasí bylo letos dost parné, ale díky 
novému bazénu se všichni účastníci táborů mohli 
osvěžit. Během táborů nechyběly tradiční výlety 
na Valečov, k suhrovickým rybníkům a do Drhlen. 
Také jsme si užili plavení koní na Brodku. Na tá-
borech byla opět velmi oblíbená hra, hledání ba-
revných papírových koníků při procházce s koňmi 
na Hrádku. Během táborů jsme s dětmi probrali 
i mnoho témat z oblasti nauky o koních a hráli 
mnoho pohybových her např. skok do výšky, či 
překážková dráha na jízdárně, kde si děti vždy 
rády hrají na koně. Na pobytovém táboře nechy-

Následujícího dne, 2. 9. 2018, pak SDH pořádal již tradiční 
Dětský den, který snad ulevil účastníkům od shonu a příprav 
k nástupu do škol. Členové a příznivci Sboru připravili pro zú-
častněné děti několik soutěžních disciplín, po jejichž absolvo-
vání byly děti odměněny spoustou drobných, ale milých cen 
od sladkostí přes omalovánky až po školní potřeby. Závěrem 
byla dětem a jejich rodičům, ale i ostatním účastníkům, před-
stavena hasičská technika, kterou prezentovali kolegové ze 
spřízněného SDH Kněžmost. Dětský den lze hodnotit jako 
úspěšný, jak z hlediska počtu účastníků (téměř 40 dětí), ale 
i počasí a nálady.

Závěrem bych poděkoval za pomoc i podporu všem, kteří byli 
nápomocni, zejména pak členům Sboru, jeho příznivcům, ha-
sičům z SDH Kněžmost, ale i Osadním výborům místních částí 
Koprník, Násedlnice a Úhelnice, díky kterým se podařilo Dět-
ský den uspořádat.

Mgr. Bc. Ladislav Kilián
jednatel SDH

koUZelnÝ MicHAl
Stejně jako loni, i letos byl první den školního roku 2018-2019 
zpestřený představením pro děti „Kouzelný Michal“. Tato dět-
ská show pobavila nejen děti, ale i rodiče. Michal představil 
úplně jiné, někteří říkali, že dokonce lepší vystoupení, plné 
nových nápadů a her. Děti skoro celou hodinu nespustily z Mi-
chala oči a on zase dělal všechno proto, aby je zaujal, což se 
mu podařilo a o to v dětských představeních jde.
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Podstatou netradičního útoku bylo úvodní losování 
postů pro útok s výjimkou strojníka. Zbrusu v nově 
otevřeném areálu se při této příležitosti naším mu-
žům podařilo umístit na pěkném 8. místě z 11 druž-
stev mužů a porazit tak i silnější týmy. Závěrem 
se některé týmy dobrovolně přihlásily k provedení 
požárního útoku v klasických sestavách, jak jsou 
běžně zvyklý. Útoky proběhly, jako exhibice s vý-
bornými časy.
Po celou soutěž vládla výborná organizovanost 
pořádajících a pěkné zázemí a my odjížděli s naší 
účastí spokojeni. Je nutno se ale pozastavit nad 
tím, že při pořádané soutěže v našem blízkém 
okolí se účastní pouze jedno družstvo z 8. okrsku 
Kněžmost a ze sousedního okrsku, Dobšín-Kame-
nice a domácí SDH Bechov.
Druhým zastavením našeho sboru bylo sobotní, 
deštěm promáčené Bítouchovské nasávání a to 
již 12. ročník, uskutečněný 1. 9. 2018. Na soutěži 
se sešlo celkem 8 družstev mužů, 6 družstev žen, 
3 družstva dětí a 3 družstva Staré gardy. Soutěž 
byla stanovena na jeden klasický útok s naléváním 
do savic z kádě a dodatečného útoku s podzemní-
ho sání s vývěvou. Naše družstvo mužů se umístilo 
na posledním 8. místě vlivem nezapojené hadice 
„B“ a družstvo žen získalo nádherné 2. místo se 
svým strojníkem. V útoku s podzemním nasává-
ním, kde byla účast dobrovolná, naši muži získali 
opět poslední 5. místo a ženy získali druhou me-
daili za 2. místo, ze dvou startujících družstev žen. 
Nutno dodat, že v tomto družstvu žen startovali 
dva muži. Je potřeba poděkovat i za účast dvěma 
členkám SDH Mukařov v družstvu žen a za půj-
čení hadic. Závěrem lze říci, že obě absolvované 
soutěže proběhly hladce organizačně, v pohodo-
vém a přátelském duchu, bez bratrovražedné riva-
lity a nesmyslných pravidel, ujednání a rozhodnutí 
tak, jak tomu bývá často v Kněžmostském okrsku.
Poznali jsme něco nového!!!

za SDH Solec-Malobratřice
Luboš Koprnický, starosta SDH

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě Agrovation za pro-
půjčení prostoru pro představení a jmenovitě paní Janě Kla-
zarové, která nám velmi pomohla při jeho přípravách. Chtěli 
bychom s pomocí obce Kněžmost pořádat tato představení 
pro naše nejmenší i v dalších letech, ve stejném termínu, jako 
loni a letos. Na shledanou za rok v první den školního roku 
2019-2020!

za Spolek přátel kultury Kněžmost 
Zdeněk Zdobinský

HAsiČi Ze solce 
vYRAZili nA ZkUšenoU
Po květnové účasti na Okrskové soutěži hasičů pořádané SDH 
Kněžmost, se náš sbor ze Solce rozhodl poohlédnout po dal-
ších hasičských soutěžích v blízkém okolí a zůčastnit se jich. 
A tak náš sbor vyrazil v sobotu 11. 8. 2018 na netradiční hasič-
skou soutěž – Bechovský Hodgepodge (mišmaš), pořádanou 
SDH Bechov v obci Svobodín. Hasiči ze Solce se úvodního 
ročníku zúčastnili s jedním družstvem mužů, v němž byla do-
sazena jedna naše proudařka a jeden hostující člen z SDH 
Suhrovice-Drhleny. 

jsme strach, zda se vůbec něco prodá, ale prodalo se všech-
no. Výtěžek z prodeje byl odeslán na účet veřejné sbírky pro 
varhany.
Nápad Jardy, přizvat k účasti na tomto dění majitele krásných 
starších dokonce úplně starých autíček, byl dobrým tahem. 
Nešlo nám o to, aby to byla pouze auta prvorepubliková, ale 
auta, která již svou historii mají. A tak se tu objevily vozy růz-
ných tvarů, velikostí i data výroby, které jsou pro své majitele 
srdcovou záležitostí. Bylo co prohlížet, pánové měli co hodno-
tit a je potěšující, že majiteli toho nejstaršího vozu stálo za to 
přijet za námi až z Kladna. 
Pamatovali jsme i na děti a snad se loutkové divadýlko líbilo. 
Je pravdou, že v tom neskutečném hemžení jsme neměli pří-
ležitost se vystoupení zúčastnit. „Dobový“ fotograf měl plné 
ruce práce, aby stihl vyhovět všem zájemcům o nevšední fo-
tografii, a ještě k tomu řada těchto lidí byla v zajímavém pr-
vorepublikovém modelu. Máme radost z toho, kolika hostům 
stálo za to se prvorepublikově obléknout, nebo alespoň si vzít 
na hlavu klobouk, který jistě oblečení této doby vévodil. Atmo-
sféru u rybníků pak svým vystoupením a svou účastí osvěžil 
folklorní soubor Horačky. 
Pomyslnou korunu, krásnou korunu, tomuto dění pak nasadila 
kapela Duo BigBand s hosty. Posezení u takovéto dobré mu-
ziky je prostě skvělé, nejsem schopná to napsat jinak. Navíc, 
když kapela na přání zahraje cokoli a sedíte ve stínu s orose-
ným pivem před sebou…. 
A tak děkujeme všem, kteří 19. srpna našli cestu k suhrovickým 
rybníkům a našemu konání dali smysl. Dobrovolný příspěvek 
ve výši 12 800 Kč byl uložen na konto veřejné sbírky na záchra-
nu kněžmostských varhan právě díky vám. Vaše vstřícnost 
a slova uznání jsou pro nás příjemným pohlazením a díky za ně. 

A ÚžAsnÉ Dění to 
bYlo 
Při jednom setkání členů Spolku pro záchranu 
kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost 
a plánování činnosti na rok 2018 nás napadlo, 
proč upozorňovat na kostel a jeho varhany pouze 
aktivitami v prostorách tohoto chrámu. A tak vzni-
kl nápad uskutečnit setkání v krásných místech 
u suhrovických rybníků. Téma bylo hned jasné, 
sté výročí založení republiky, na nic jiného se ne-
šlo v tomto roce zaměřit.   Tak vznikl projekt „Jak 
za časů 1. republiky“. Děvčata z Divadélka Človí-
ček, která jsou zároveň i členkami spolku, si vzala 
na starost „oživení“ prvorepublikových postav, ať 
již z oblasti sportu, života politického či kulturní-
ho. Pozvala své přátele, a tak kolem rybníků kor-
zovali T.G. Masaryk, František Plánička, Oldřich 
Nový a řada dalších, kteří rozmlouvali s ostatními 
procházejícími se hosty. Poznávání těchto postav, 
vlastně „soutěžní“ poznávání těchto postav, se se-
tkalo s velkým zájmem a ten jsme prostě museli 
ocenit a také ocenili. 
Také nás napadlo oživit dění cukrárnou s prvore-
publikovými dobrotami, a tak se na pultíku takové 
malé cukrárničky objevily rumáky, trubičky, věneč-
ky, roládičky a nesměla chybět ani pravá česká 
bábovka, k tomu kávička a posezení s výhledem 
na rybníky a korzo. Bylo neskutečné vedro, měli 
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Velký dík patří všem, kteří se na tvorbě a realizaci podíleli, 
za jejich čas a vytrvalost, že to nesmírné teplo s úsměvem 
snášeli. Děkujeme těm, kteří pomohli s materiálním zajištěním, 
přípravou prostoru a úklidem. Děkujeme za možnost využít 
těch příjemných míst kolem suhrovických rybníků a v nepo-
slední řadě obci Kněžmost za finanční podporu. 

Hana Bejrová
Koprník

pěveckÝ sboR 
cAntoRes ponteM 
pRinceptis se 
přeDstAvUje
„Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“ Albert Einstein

Každý, kdo se chce sborovému zpěvu zodpovědně věnovat, 
musí projít spoustou zkoušek, jež rozhodnou, zda skutečně 
vydrží. Sborem za období svého působení prošla řada zpě-
váků a zpěvaček. Pěvecký sbor Cantores Pontem Princeptis 
(Zpěváci mostu Kněžnina) již čtvrtým rokem na svých koncer-
tech dokazuje, že výdrž je většině členů vlastní. Kromě toho 
také odvaha, protože jsme amatéry, kteří zpívají a vystupují 

pro radost sobě i druhým. Naší energickou sbor-
mistryní je Eliška Josifová, která se věnuje kon-
certní i pedagogické činnosti. Je také varhanicí 
v Husově sboru v Bakově nad Jizerou. Je před-
sedkyní Spolku pro záchranu kostela sv. Františka 
Serafínského Kněžmost, aktivně se podílí na pořá-
dání kulturních akcí a vedení veřejné sbírky na re-
konstrukci kněžmostských varhan.
V repertoáru našeho pěveckého sboru najdete 
písně umělé i lidové, duchovní i světské, veselé 
i vážné, autorů českých i zahraničních, součas-
ných i minulých. Vystupujeme převážně bez do-
provodu. Pravidelnými každoročními akcemi sboru 
jsou koncerty v kněžmostském kostele. Mezi ně 
patří oslava Velikonoc, Noc kostelů, Adventní kon-
cert a zpívání při Půlnoční mši na Štědrý večer. 
V loňském i letošním roce jsme se zapojili se svým 
zpěvem také do masopustního průvodu. A naši pří-
znivci jistě mají v živé paměti i vystoupení k 700le-
tému výročí založení obce Kněžmost, při kterém 
jsme svérázným způsobem nacvičili Smetanovu 
operu Prodaná nevěsta.
Náš sbor vystupuje při různých příležitostech také 
v okolí. V loňském roce jsme přijali pozvání a za-
zpívali v domově důchodců v Mnichově Hradišti 
nebo vystoupili na slavnostním zahájení návštěvní 
sezony s vernisáží výstavy v kosmonoské Lore-
tě. Velký zážitek všichni měli i z našeho koncertu 
na zámku Humprecht, kde je v tamějším vysokém 
sále jedinečná akustika.
Tento rok nás oslovila duchovní Kateřina Havel-
ková z bakovského husitského Sboru Prokopa 
Velikého, abychom v Bakově uspořádali koncert 
ke Dni matek. Ten doprovázela úžasná atmosféra. 
Dále jsme dostali pozvání ke komornímu vystou-
pení na hradě Kost (v červnu) a zpívání na Prac-
kovské pouti (v září).
V Kněžmostě spolupracujeme na kulturních pro-
jektech s divadelním spolkem Človíček a Spol-
kem pro záchranu kostela Františka Serafínského 
v Kněžmostě. Na webových stránkách https://can-
tores-pontem-princeptis.webnode.cz/ a faceboo-
kové stránce Pěvecký sbor Kněžmost se dozvíte 
o našich plánovaných akcích.
Staňte se našimi příznivci a už vám neunikne 
žádné vystoupení! Máte chuť se k nám přidat? 
Přijďte se za námi podívat! Zkoušíme každý pátek 
od 17:30 hodin v MŠ Kněžmost. 
Velký dík patří paní ředitelce ZŠ a MŠ Kněžmost 
Mgr. Michaele Řehákové Černé, že nám umožňuje 
se scházet v naší zkušebně, v zelené třídě naší 
zpěvačky, paní učitelky Lucie Bejrové a dále fir-
mě Gruber za sponzorský dar 15.000,- Kč na nové 
klávesy. 
Děkujeme za přízeň, kterou projevujete prostřed-
nictvím návštěv našich koncertů. 

Jana Prokorátová, Kateřina Pospíšilová

slAvnostní 
oDHAlení 
infoRMAČní 
tAbUle v sRbskU

V minulých vydáních zpravodaje se čtenáři mohli 
seznámit s historií Srbska, která se datuje do 13. 
století, první doložená zmínka v historických pra-
menech pak pochází z roku 1543.
A právě toto 475- leté výročí se stalo impulsem 
pro osadní výbor v Srbsku připravit pro budoucí 
návštěvníky ucelenou informaci o historii obce. 
Za finanční podpory zastupitelstva a s využitím 
převzatého textu od historiků jsme mohli na naši 
zastávku na návsi nainstalovat informační desku, 
kde textová část je doplněna i historickými foto-
grafiemi.
Samotné odhalení proběhlo v sobotu 18. srpna 
za účasti starosty Kněžmosta pana Hlávky a bylo 
zároveň příležitostí pro setkání přátel obce všech 
generací. Po slavnostním přivítání následovalo 
překvapení, o které se postaral dlouholetý zastu-
pitel a člen osadního výboru Karel Prášek. U pří-
ležitosti naší oslavy vlastnoručně zhotovil raznice 
a sám vyrobil pamětní mince s motivy obce. Ty se 
pak pro řadu z nás staly nádherným suvenýrem 

a vzpomínkou na akci. Jako poděkování za dlouholetou aktivní 
činnost pro obec pak předal pan Hlávka panu Práškovi kníž-
ku o historii Kněžmosta. Informace na nové tabuli poté doplnil 
osobním výkladem historik pan Honický, jeho výklad o osíd-
lování oblasti kolem Komárovského rybníka bylo zajímavým 
zpestřením pro všechny přítomné.
Z doprovodného programu určitě zaujala i výstava starých fo-
tografií, která zachycovala situace od počátku 20. století až 
do doby nedávno minulé, takže řada návštěvníků mohla po-
znávat sebe i své sousedy a společně zavzpomínat na staré 
časy…   
Jménem osadního výboru bych rád ještě touto cestou poděko-
val všem, kteří se na přípravě akce podíleli, ať už napečenými 
zákusky a pohoštěním, přípravou zázemí a v neposlední řadě 
i reprodukovanou „hudbou našich babiček“, která dotvořila pří-
jemnou a milou atmosféru.

za osadní výbor Pavel Vacek

tAk opět v kopeRniki
V dubnu jsme přijali pozvání od našich polských přátel z Ko-
perniki k návštěvě jejich festivalu Perníky přímo z Koperniki. 
No řekněte Perníky z Koperniki, krásně to zní a toho právě 
v Koperniki využili. Na pečení perníků mají dokonce certifikát. 
Hospodyňky si je pečou samy. Ve svém kulturním zařízení mají 
pěkně vybavenou kuchyň, a právě tady se to pečení odehrává. 
Na 30. června, tak jako každoročně, byla připravena oslava 
pečení těchto perníků. Právě na tuto oslavu jsme byli pozváni. 
Přijali jsme velmi rádi a na setkání se těšili. Tentokrát to bylo 
pouze na jeden den. Začínaly prázdniny a dovolené a většina 
z nás měla nasmlouvané a připravené další aktivity.  Tak jako 
minule měl přijet malý autobus a přijel, ve prospěch našeho 
pohodlí, velký. Cesta proto ubíhala příjemně. 
Do Koperniki jsme přijeli poměrně brzo. Bylo tedy ještě dost 
času na malou procházku po obci. Nádherná souhra náhod, 
kdy z jednoho domu vyšel svatební průvod, v čele kapela, ne-
věsta se ženichem a průvod svatebčanů. Kráčeli do kostela. 
Nedaleko něho je zastavili zástupci hasičů, ženich byl asi ha-
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Velký dík patří všem, kteří se na tvorbě a realizaci podíleli, 
za jejich čas a vytrvalost, že to nesmírné teplo s úsměvem 
snášeli. Děkujeme těm, kteří pomohli s materiálním zajištěním, 
přípravou prostoru a úklidem. Děkujeme za možnost využít 
těch příjemných míst kolem suhrovických rybníků a v nepo-
slední řadě obci Kněžmost za finanční podporu. 

Hana Bejrová
Koprník

pěveckÝ sboR 
cAntoRes ponteM 
pRinceptis se 
přeDstAvUje
„Konec světa bude, až přestanou lidé zpívat.“ Albert Einstein

Každý, kdo se chce sborovému zpěvu zodpovědně věnovat, 
musí projít spoustou zkoušek, jež rozhodnou, zda skutečně 
vydrží. Sborem za období svého působení prošla řada zpě-
váků a zpěvaček. Pěvecký sbor Cantores Pontem Princeptis 
(Zpěváci mostu Kněžnina) již čtvrtým rokem na svých koncer-
tech dokazuje, že výdrž je většině členů vlastní. Kromě toho 
také odvaha, protože jsme amatéry, kteří zpívají a vystupují 

pro radost sobě i druhým. Naší energickou sbor-
mistryní je Eliška Josifová, která se věnuje kon-
certní i pedagogické činnosti. Je také varhanicí 
v Husově sboru v Bakově nad Jizerou. Je před-
sedkyní Spolku pro záchranu kostela sv. Františka 
Serafínského Kněžmost, aktivně se podílí na pořá-
dání kulturních akcí a vedení veřejné sbírky na re-
konstrukci kněžmostských varhan.
V repertoáru našeho pěveckého sboru najdete 
písně umělé i lidové, duchovní i světské, veselé 
i vážné, autorů českých i zahraničních, součas-
ných i minulých. Vystupujeme převážně bez do-
provodu. Pravidelnými každoročními akcemi sboru 
jsou koncerty v kněžmostském kostele. Mezi ně 
patří oslava Velikonoc, Noc kostelů, Adventní kon-
cert a zpívání při Půlnoční mši na Štědrý večer. 
V loňském i letošním roce jsme se zapojili se svým 
zpěvem také do masopustního průvodu. A naši pří-
znivci jistě mají v živé paměti i vystoupení k 700le-
tému výročí založení obce Kněžmost, při kterém 
jsme svérázným způsobem nacvičili Smetanovu 
operu Prodaná nevěsta.
Náš sbor vystupuje při různých příležitostech také 
v okolí. V loňském roce jsme přijali pozvání a za-
zpívali v domově důchodců v Mnichově Hradišti 
nebo vystoupili na slavnostním zahájení návštěvní 
sezony s vernisáží výstavy v kosmonoské Lore-
tě. Velký zážitek všichni měli i z našeho koncertu 
na zámku Humprecht, kde je v tamějším vysokém 
sále jedinečná akustika.
Tento rok nás oslovila duchovní Kateřina Havel-
ková z bakovského husitského Sboru Prokopa 
Velikého, abychom v Bakově uspořádali koncert 
ke Dni matek. Ten doprovázela úžasná atmosféra. 
Dále jsme dostali pozvání ke komornímu vystou-
pení na hradě Kost (v červnu) a zpívání na Prac-
kovské pouti (v září).
V Kněžmostě spolupracujeme na kulturních pro-
jektech s divadelním spolkem Človíček a Spol-
kem pro záchranu kostela Františka Serafínského 
v Kněžmostě. Na webových stránkách https://can-
tores-pontem-princeptis.webnode.cz/ a faceboo-
kové stránce Pěvecký sbor Kněžmost se dozvíte 
o našich plánovaných akcích.
Staňte se našimi příznivci a už vám neunikne 
žádné vystoupení! Máte chuť se k nám přidat? 
Přijďte se za námi podívat! Zkoušíme každý pátek 
od 17:30 hodin v MŠ Kněžmost. 
Velký dík patří paní ředitelce ZŠ a MŠ Kněžmost 
Mgr. Michaele Řehákové Černé, že nám umožňuje 
se scházet v naší zkušebně, v zelené třídě naší 
zpěvačky, paní učitelky Lucie Bejrové a dále fir-
mě Gruber za sponzorský dar 15.000,- Kč na nové 
klávesy. 
Děkujeme za přízeň, kterou projevujete prostřed-
nictvím návštěv našich koncertů. 

Jana Prokorátová, Kateřina Pospíšilová

slAvnostní 
oDHAlení 
infoRMAČní 
tAbUle v sRbskU

V minulých vydáních zpravodaje se čtenáři mohli 
seznámit s historií Srbska, která se datuje do 13. 
století, první doložená zmínka v historických pra-
menech pak pochází z roku 1543.
A právě toto 475- leté výročí se stalo impulsem 
pro osadní výbor v Srbsku připravit pro budoucí 
návštěvníky ucelenou informaci o historii obce. 
Za finanční podpory zastupitelstva a s využitím 
převzatého textu od historiků jsme mohli na naši 
zastávku na návsi nainstalovat informační desku, 
kde textová část je doplněna i historickými foto-
grafiemi.
Samotné odhalení proběhlo v sobotu 18. srpna 
za účasti starosty Kněžmosta pana Hlávky a bylo 
zároveň příležitostí pro setkání přátel obce všech 
generací. Po slavnostním přivítání následovalo 
překvapení, o které se postaral dlouholetý zastu-
pitel a člen osadního výboru Karel Prášek. U pří-
ležitosti naší oslavy vlastnoručně zhotovil raznice 
a sám vyrobil pamětní mince s motivy obce. Ty se 
pak pro řadu z nás staly nádherným suvenýrem 

a vzpomínkou na akci. Jako poděkování za dlouholetou aktivní 
činnost pro obec pak předal pan Hlávka panu Práškovi kníž-
ku o historii Kněžmosta. Informace na nové tabuli poté doplnil 
osobním výkladem historik pan Honický, jeho výklad o osíd-
lování oblasti kolem Komárovského rybníka bylo zajímavým 
zpestřením pro všechny přítomné.
Z doprovodného programu určitě zaujala i výstava starých fo-
tografií, která zachycovala situace od počátku 20. století až 
do doby nedávno minulé, takže řada návštěvníků mohla po-
znávat sebe i své sousedy a společně zavzpomínat na staré 
časy…   
Jménem osadního výboru bych rád ještě touto cestou poděko-
val všem, kteří se na přípravě akce podíleli, ať už napečenými 
zákusky a pohoštěním, přípravou zázemí a v neposlední řadě 
i reprodukovanou „hudbou našich babiček“, která dotvořila pří-
jemnou a milou atmosféru.

za osadní výbor Pavel Vacek

tAk opět v kopeRniki
V dubnu jsme přijali pozvání od našich polských přátel z Ko-
perniki k návštěvě jejich festivalu Perníky přímo z Koperniki. 
No řekněte Perníky z Koperniki, krásně to zní a toho právě 
v Koperniki využili. Na pečení perníků mají dokonce certifikát. 
Hospodyňky si je pečou samy. Ve svém kulturním zařízení mají 
pěkně vybavenou kuchyň, a právě tady se to pečení odehrává. 
Na 30. června, tak jako každoročně, byla připravena oslava 
pečení těchto perníků. Právě na tuto oslavu jsme byli pozváni. 
Přijali jsme velmi rádi a na setkání se těšili. Tentokrát to bylo 
pouze na jeden den. Začínaly prázdniny a dovolené a většina 
z nás měla nasmlouvané a připravené další aktivity.  Tak jako 
minule měl přijet malý autobus a přijel, ve prospěch našeho 
pohodlí, velký. Cesta proto ubíhala příjemně. 
Do Koperniki jsme přijeli poměrně brzo. Bylo tedy ještě dost 
času na malou procházku po obci. Nádherná souhra náhod, 
kdy z jednoho domu vyšel svatební průvod, v čele kapela, ne-
věsta se ženichem a průvod svatebčanů. Kráčeli do kostela. 
Nedaleko něho je zastavili zástupci hasičů, ženich byl asi ha-
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sič, s přáním a dárkem. Stálo tam i jejich hasičské auto, nešlo 
odolat pořídit fotečku. 
Po přivítání a předání dárků jsme byli pozváni na oběd, na kávu 
a sladkost k tomu. Povídalo se, povídalo, a to již venku začínal 
festival. Přemístili jsme se tedy do příjemného venkovního po-
sezení, byli představeni a přivítání starostou Nysy Kordianem 
Kolbiarzem. 
Součástí festivalu bylo nejprve soutěžní klání dvou dětských 
skupin. S námi byly také děti a děvčata Cholevova se do sou-
těže s chutí zapojila. Soutěžilo se nejprve ve znalostech o Pol-
sku, děvčata něčemu rozuměla, něco si domyslela, ale bavila 
se. Jejich chvíle přišla při zdobení perníků.  
Všechno se točilo pochopitelně kolem perníků. Kopernické 
hospodyně napekly perníkové buchty a úkolem čtyřčlenné 
poroty bylo vybrat tři nejlepší. Vyberte z osmi upečených per-
níkových buchet tu nejlepší.  Já a Pavlína Prskavcová jsme 
byly do této poroty přizvány, ochutnávaly jsme svědomitě, ale 
musím říci, nebyly vybrány úplně ty, které chutnaly nám. Ale 
bylo to zajímavé, jejich perník je pochopitelně trochu jiný než 
ten náš. Ale prostě tři byly vybrány a hospodyňky oceněny. 
A nyní začala již zábava, hrála příjemná muzika, řadu písni-
ček jsme znali, tak jsme si i zazpívali. Bavili jsme se výborně, 
tancovali, až nohy bolely. Náš stůl byl stále plný dobrého jídla 
a pití. Odjížděli jsme po halasném loučení ve 23 hodin. Naší 
původní představou bylo, že cestu domů prospíme. Mám pocit, 
že nespal nikdo ani ty děti ne. Ve 3 hodiny ráno jsme byli doma. 

Bylo to opravdu příjemné setkání i poučně. No 
a nyní bude řada na nás. Chtěli bychom naše přá-
tele příští rok přivítat u nás, ukázat jim Kněžmost 
a na Koprníku připravit program. Tak snad se nám 
to podaří. 

Hana Bejrová
Koprník 

jiří leHeČkA 
nA Us open
Před časem jsem psal článek o prvním kněžmo-
sťákovi na French Open a nyní můžu pokračovat 
o prvním kněžmosťákovi na US Open. Je jím opět 
Jiří Lehečka, který se kvalifikoval i na poslední 
letošní Grandslam. Zároveň je Jirka prvním, kdo 
na Grandslamu vyhrál zápas, jelikož zvládl první 
kolo a porazil Australana Rinky Hijikatu 7:6 a 7:5. 
Ve druhém kole Jirka nestačil na turnajovou šest-
ku Thiaga Seybotha z Brazílie. 
Jen tak dál Jirko! Těšíme se na Australian Open 
2019.

Jan Hofmann
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bYlA 
v bRAnžežskÉ 
Ulici HRnČířskÁ 
DílnA?
Když jsme před uzávěrkou Zpravodaje číslo 
2/2018 prohlíželi obrázky k článku Středověký 
džbánek, byl mezi nimi i obrázek školní sbírky, 
otištěný v publikaci Dr. Josefa Vítězslava Šimá-
ka - Soupis památek historických a uměleckých 
v okresu Mnichovohradišťském, v Praze 1930. 
Na snímku je 9 středověkých nádob, datovaných 
do 15. století a nad nimi visí sekera „bradatice“ 
ze stejného období. Pod snímkem je popiska, 
že soubor pochází z místní tvrze. Popiska se 
mi nezdála, tak jsem zapátral v průvodním tex-
tu. A ejhle, sekera byla nalezena "pod hrádkem", 
ale keramika pocházela z výkopu pro základy 
domovního stavení čísla popisného 58. Toto bylo 
vystavěno na místě starší dřevěné budovy, za-
kreslené na prvním stabilním katastru Kněžmo-
sta z roku 1842. Osmibarevnou kopii císařského 
kolorovaného výtisku máme na stavebním oddě-
lení Obecního úřadu. Cituji ze stati o Kněžmos-
tě ze Soupisu památek: Sekera středověká, na-
lezená „pod hrádkem“. Nádoby, asi z 15. století, 
nalezené při kopání základů čísla popisného 58, 
s mnohými střepy, hrnce báňovité, odulých okra-
jů, nazpět odvalených. A následuje podrobný po-
pis jednotlivých nádob. Na snímku mají některé 
nádoby i pokličky. V popisu je uvedeno, že při 
výkopech základů byl nalezen ještě železný kruh, 
visící na kličce nějakého držadla. Tolik Šimák 
v Soupisu památek. 
Když jsem si pozorně prohlédl malý džbánek 
v popředí skupiny nádob, zjistil jsem, že džbánek 
je zdobený stejnou svislou klikatkou jako džbá-
nek, nalezený roku 2017 v prostoru Na Františku 
při rekonstrukci domku číslo popisné 129 - džbá-
nek je popsán ve Zpravodaji číslo 2/2018 v člán-
ku Středověký džbánek. Takže je dost pravděpo-
dobné, že džbánek byl vyroben ve stejné době 
a ve stejné dílně jako soubor nádob na obrázku 
školní sbírky. Problém je jedině v tom, že uvede-
ná sbírka již ve škole není, někdy v šedesátých 
letech minulého století zmizela neznámo kam. 
Takže džbánek, nalezený v čísle 129 není s čím 
porovnat. Když porovnáme dataci vzniku souboru 
z čísla popisného 58 a nález džbánku z čísla po-
pisného 129 s tím, co se v regionu dělo roku 1468, 
zjistíme, že když v polovině května vtrhla do Čech 
armáda křižáků z hornolužického Šestiměstí (Ži-
tava a její okolí), která táhla na Prahu, tak se utá-
bořila v údolí Jizery pod Turnovem. Ten vypálila, 
další dva týdny plenila kraj až k Mladé Boleslavi. 

Stihla vypálit městečka Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jize-
rou i Kněžmost a spoustu okolních vesnic. A kdo neutekl, byl 
zabit. To postihlo i Kněžmost. Takže majitel předpokládané 
hrnčířské dílny buď nestačil z dílny odvézt všechno prodejné 
zboží, nebo byl při jeho odvozu zabit. A velké množství střepů 
je výrobní odpad (popraskané nebo jinak poškozené nádoby 
při výpalu), nashromážděný za léta výroby v uvedené dílně. 
Těmi se buď spravovaly rozbité cesty, nebo se jimi vyspra-
voval nerovný a bahnitý dvůr. Proto je většina tohoto odpadu 
rozbitá.
Výprava křižáků do Čech skončila neslavně. Na začátku 
června 1468 přišla na Jizeře velká povodeň. Povodňovou 
vlnu ještě zvedla místní domobrana prokopáním hrází něko-
lika rybníků nad Turnovem (na Stebénce?). Takže vojenský 
tábor křižáků v údolí Jizery byl zlikvidován a křižáky, kteří 
utekli před velkou vodou porazil Jindřich Kruhlata z Michalo-
vic, který mezitím dorazil se zemskou hotovostí. Tak neslavně 
skončila 4. června 1468 křižácká výprava do Čech. Jindřich 
Kruhlata byl však v bitvě zraněn a na následky tohoto zranění 
v prosinci 1468 zemřel, takže s ním vymřel rod Michalovic-
kých z Michalovic.

A nyní něco k místu nálezu
Zbořené číslo popisné 58 stálo na místě dnešního parkoviš-
tě a parčíku na křižovatce ulic Branžežské a Růžové uličky. 
V době křižáckého vpádu do Čech roku 1468 vypadal terén 
v okolí této křižovatky jinak než dnes. Růžová ulička byla v té 
době vodotečí, která v době jarního tání nebo silných deš-
ťů odváděla vodu z polí nad Kněžmostem do obecního kalu 
na místě současného kostela svatého Františka Serafínského 
na městském tržišti a odtud pokračovala dnešní Soboteckou 
ulicí k současnému mostu přes Kněžmostku. Další souběžná 
vodoteč přetínala současnou Branžežskou ulici v místě dvora 
usedlosti čísla popisného 60 a pokračovala přes jeho zahra-
dy a v místě dnešního mostu přes Kněžmostku na Podolci 
končila v Kněžmostce. Na sprašovém hřbetu, vymezeným 
oběma vodotečemi stálo čp. 58. Kromě zbořeného čísla 58 
na tomto sprašovém hřbetu dnes ještě stojí číslo popisné 59 
a číslo popisné 149. Obě vodoteče byly pod Branžežskou uli-
cí značně hluboké. Růžová ulička byla na křižovatce s Bran-
žežskou ulicí hluboká nejméně 2 metry, vodovodní výkop 
v Branžežské ulici na její dno nepronikl a v minulosti zde byl 
přes tuto vodoteč mostek. Název U mostku se pro tuto křižo-
vatku používal ještě po druhé světové válce. Jak byla hlubo-
ká druhá vodoteč, která křižovala Branžežskou ulici na dvoře 
čísla popisného 60 nevíme, ale na konci horní zahrady, kde 
je dnes ordinace MVDr. Petry Rysové byla hluboká již přes 
dva metry. Tolik ke konfiguraci terénu v době, kdy na místě 
současného parkoviště stála uvedená hrnčířská dílna. Ná-
lez pozůstatků usedlosti v tomto prostoru,  posouvá severní 
okraj středověkého intravilánu (zastavěné části obce) nejmé-
ně o 100 metrů na sever od posledního známého středově-
kého objektu na náměstí v místě zbouraného čísla popisného 
6 (u Ryplů) a zhruba o stejnou vzdálenost západně od čísla 
popisného 239 na konci Slepé ulice, které bylo dosud nejse-
vernější známou středověkou usedlostí. To je další argument, 
který dokládá, že usedlost v místě pozdějšího čísla popisné-
ho 58 mohla být hrnčířskou dílnou. V hrnčířských dílnách, 
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sič, s přáním a dárkem. Stálo tam i jejich hasičské auto, nešlo 
odolat pořídit fotečku. 
Po přivítání a předání dárků jsme byli pozváni na oběd, na kávu 
a sladkost k tomu. Povídalo se, povídalo, a to již venku začínal 
festival. Přemístili jsme se tedy do příjemného venkovního po-
sezení, byli představeni a přivítání starostou Nysy Kordianem 
Kolbiarzem. 
Součástí festivalu bylo nejprve soutěžní klání dvou dětských 
skupin. S námi byly také děti a děvčata Cholevova se do sou-
těže s chutí zapojila. Soutěžilo se nejprve ve znalostech o Pol-
sku, děvčata něčemu rozuměla, něco si domyslela, ale bavila 
se. Jejich chvíle přišla při zdobení perníků.  
Všechno se točilo pochopitelně kolem perníků. Kopernické 
hospodyně napekly perníkové buchty a úkolem čtyřčlenné 
poroty bylo vybrat tři nejlepší. Vyberte z osmi upečených per-
níkových buchet tu nejlepší.  Já a Pavlína Prskavcová jsme 
byly do této poroty přizvány, ochutnávaly jsme svědomitě, ale 
musím říci, nebyly vybrány úplně ty, které chutnaly nám. Ale 
bylo to zajímavé, jejich perník je pochopitelně trochu jiný než 
ten náš. Ale prostě tři byly vybrány a hospodyňky oceněny. 
A nyní začala již zábava, hrála příjemná muzika, řadu písni-
ček jsme znali, tak jsme si i zazpívali. Bavili jsme se výborně, 
tancovali, až nohy bolely. Náš stůl byl stále plný dobrého jídla 
a pití. Odjížděli jsme po halasném loučení ve 23 hodin. Naší 
původní představou bylo, že cestu domů prospíme. Mám pocit, 
že nespal nikdo ani ty děti ne. Ve 3 hodiny ráno jsme byli doma. 

Bylo to opravdu příjemné setkání i poučně. No 
a nyní bude řada na nás. Chtěli bychom naše přá-
tele příští rok přivítat u nás, ukázat jim Kněžmost 
a na Koprníku připravit program. Tak snad se nám 
to podaří. 

Hana Bejrová
Koprník 

jiří leHeČkA 
nA Us open
Před časem jsem psal článek o prvním kněžmo-
sťákovi na French Open a nyní můžu pokračovat 
o prvním kněžmosťákovi na US Open. Je jím opět 
Jiří Lehečka, který se kvalifikoval i na poslední 
letošní Grandslam. Zároveň je Jirka prvním, kdo 
na Grandslamu vyhrál zápas, jelikož zvládl první 
kolo a porazil Australana Rinky Hijikatu 7:6 a 7:5. 
Ve druhém kole Jirka nestačil na turnajovou šest-
ku Thiaga Seybotha z Brazílie. 
Jen tak dál Jirko! Těšíme se na Australian Open 
2019.

Jan Hofmann
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bYlA 
v bRAnžežskÉ 
Ulici HRnČířskÁ 
DílnA?
Když jsme před uzávěrkou Zpravodaje číslo 
2/2018 prohlíželi obrázky k článku Středověký 
džbánek, byl mezi nimi i obrázek školní sbírky, 
otištěný v publikaci Dr. Josefa Vítězslava Šimá-
ka - Soupis památek historických a uměleckých 
v okresu Mnichovohradišťském, v Praze 1930. 
Na snímku je 9 středověkých nádob, datovaných 
do 15. století a nad nimi visí sekera „bradatice“ 
ze stejného období. Pod snímkem je popiska, 
že soubor pochází z místní tvrze. Popiska se 
mi nezdála, tak jsem zapátral v průvodním tex-
tu. A ejhle, sekera byla nalezena "pod hrádkem", 
ale keramika pocházela z výkopu pro základy 
domovního stavení čísla popisného 58. Toto bylo 
vystavěno na místě starší dřevěné budovy, za-
kreslené na prvním stabilním katastru Kněžmo-
sta z roku 1842. Osmibarevnou kopii císařského 
kolorovaného výtisku máme na stavebním oddě-
lení Obecního úřadu. Cituji ze stati o Kněžmos-
tě ze Soupisu památek: Sekera středověká, na-
lezená „pod hrádkem“. Nádoby, asi z 15. století, 
nalezené při kopání základů čísla popisného 58, 
s mnohými střepy, hrnce báňovité, odulých okra-
jů, nazpět odvalených. A následuje podrobný po-
pis jednotlivých nádob. Na snímku mají některé 
nádoby i pokličky. V popisu je uvedeno, že při 
výkopech základů byl nalezen ještě železný kruh, 
visící na kličce nějakého držadla. Tolik Šimák 
v Soupisu památek. 
Když jsem si pozorně prohlédl malý džbánek 
v popředí skupiny nádob, zjistil jsem, že džbánek 
je zdobený stejnou svislou klikatkou jako džbá-
nek, nalezený roku 2017 v prostoru Na Františku 
při rekonstrukci domku číslo popisné 129 - džbá-
nek je popsán ve Zpravodaji číslo 2/2018 v člán-
ku Středověký džbánek. Takže je dost pravděpo-
dobné, že džbánek byl vyroben ve stejné době 
a ve stejné dílně jako soubor nádob na obrázku 
školní sbírky. Problém je jedině v tom, že uvede-
ná sbírka již ve škole není, někdy v šedesátých 
letech minulého století zmizela neznámo kam. 
Takže džbánek, nalezený v čísle 129 není s čím 
porovnat. Když porovnáme dataci vzniku souboru 
z čísla popisného 58 a nález džbánku z čísla po-
pisného 129 s tím, co se v regionu dělo roku 1468, 
zjistíme, že když v polovině května vtrhla do Čech 
armáda křižáků z hornolužického Šestiměstí (Ži-
tava a její okolí), která táhla na Prahu, tak se utá-
bořila v údolí Jizery pod Turnovem. Ten vypálila, 
další dva týdny plenila kraj až k Mladé Boleslavi. 

Stihla vypálit městečka Mnichovo Hradiště, Bakov nad Jize-
rou i Kněžmost a spoustu okolních vesnic. A kdo neutekl, byl 
zabit. To postihlo i Kněžmost. Takže majitel předpokládané 
hrnčířské dílny buď nestačil z dílny odvézt všechno prodejné 
zboží, nebo byl při jeho odvozu zabit. A velké množství střepů 
je výrobní odpad (popraskané nebo jinak poškozené nádoby 
při výpalu), nashromážděný za léta výroby v uvedené dílně. 
Těmi se buď spravovaly rozbité cesty, nebo se jimi vyspra-
voval nerovný a bahnitý dvůr. Proto je většina tohoto odpadu 
rozbitá.
Výprava křižáků do Čech skončila neslavně. Na začátku 
června 1468 přišla na Jizeře velká povodeň. Povodňovou 
vlnu ještě zvedla místní domobrana prokopáním hrází něko-
lika rybníků nad Turnovem (na Stebénce?). Takže vojenský 
tábor křižáků v údolí Jizery byl zlikvidován a křižáky, kteří 
utekli před velkou vodou porazil Jindřich Kruhlata z Michalo-
vic, který mezitím dorazil se zemskou hotovostí. Tak neslavně 
skončila 4. června 1468 křižácká výprava do Čech. Jindřich 
Kruhlata byl však v bitvě zraněn a na následky tohoto zranění 
v prosinci 1468 zemřel, takže s ním vymřel rod Michalovic-
kých z Michalovic.

A nyní něco k místu nálezu
Zbořené číslo popisné 58 stálo na místě dnešního parkoviš-
tě a parčíku na křižovatce ulic Branžežské a Růžové uličky. 
V době křižáckého vpádu do Čech roku 1468 vypadal terén 
v okolí této křižovatky jinak než dnes. Růžová ulička byla v té 
době vodotečí, která v době jarního tání nebo silných deš-
ťů odváděla vodu z polí nad Kněžmostem do obecního kalu 
na místě současného kostela svatého Františka Serafínského 
na městském tržišti a odtud pokračovala dnešní Soboteckou 
ulicí k současnému mostu přes Kněžmostku. Další souběžná 
vodoteč přetínala současnou Branžežskou ulici v místě dvora 
usedlosti čísla popisného 60 a pokračovala přes jeho zahra-
dy a v místě dnešního mostu přes Kněžmostku na Podolci 
končila v Kněžmostce. Na sprašovém hřbetu, vymezeným 
oběma vodotečemi stálo čp. 58. Kromě zbořeného čísla 58 
na tomto sprašovém hřbetu dnes ještě stojí číslo popisné 59 
a číslo popisné 149. Obě vodoteče byly pod Branžežskou uli-
cí značně hluboké. Růžová ulička byla na křižovatce s Bran-
žežskou ulicí hluboká nejméně 2 metry, vodovodní výkop 
v Branžežské ulici na její dno nepronikl a v minulosti zde byl 
přes tuto vodoteč mostek. Název U mostku se pro tuto křižo-
vatku používal ještě po druhé světové válce. Jak byla hlubo-
ká druhá vodoteč, která křižovala Branžežskou ulici na dvoře 
čísla popisného 60 nevíme, ale na konci horní zahrady, kde 
je dnes ordinace MVDr. Petry Rysové byla hluboká již přes 
dva metry. Tolik ke konfiguraci terénu v době, kdy na místě 
současného parkoviště stála uvedená hrnčířská dílna. Ná-
lez pozůstatků usedlosti v tomto prostoru,  posouvá severní 
okraj středověkého intravilánu (zastavěné části obce) nejmé-
ně o 100 metrů na sever od posledního známého středově-
kého objektu na náměstí v místě zbouraného čísla popisného 
6 (u Ryplů) a zhruba o stejnou vzdálenost západně od čísla 
popisného 239 na konci Slepé ulice, které bylo dosud nejse-
vernější známou středověkou usedlostí. To je další argument, 
který dokládá, že usedlost v místě pozdějšího čísla popisné-
ho 58 mohla být hrnčířskou dílnou. V hrnčířských dílnách, 
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stejně jako v kovárnách nebo pazdernách (pazderna je tír-
na lnu) nejčastěji hořelo. Proto byly tyto provozy umisťovány 
buď na okraj intravilánů (zastavěných částí obce) a pokud 
šlo o celé hrnčířské čtvrti s několika dílnami, byly vyčleněny 
na okraj obce nebo města a pokud možno blízko vody - v Ba-
kově nad Jizerou byla hrnčířská čtvrť pod kostelem blízko 
Malé tůně, v České Lípě byla u Ploučnice. Co se týče Kněž-
mosta, vodoteč v místě Růžové uličky v případě vyšších srá-
žek se měnila z občasné vodoteče na vodoteč trvalou. A pak 
stačilo postavit v úzké rokli malou hráz a byla voda jak pro 
provoz dílny, tak pro hašení případného požáru.

nyní něco k okolnostem nálezu
Vzhledem ke zlomkovitosti písemného materiálu, který mám 
k dispozici soudím, že ke stržení staré dřevěné budovy do-
movní, která je zakreslena na prvním stabilním katastru z roku 
1842 a na mapce, která je otištěna na straně 417 v Šimáko-
vě Soupisu památek historických a uměleckých soudím, že 
k přestavbě uvedené usedlosti muselo dojít mezi léty 1883, 
kdy nastoupil na zdejší školu jako řídící učitel Josef Václav 

Flanderka a posledním desetiletím 19. století, kdy 
bylo provedeno nové zakreslení stabilního ka-
tastru. K tomu mne vede to, že na nové mapce, 
otištěné v Soupisu památek historických a umě-
leckých je v Branžežské ulici oproti stabilnímu 
katastru z roku 1842 zakresleno několik dalších 
zděných usedlostí, ale v místě současné staré 
školní budovy, je zakreslena ještě stará školní 
budova z roku 1788. Tato byla zbourána v dubnu 
roku 1891 a 4. září 1892 byla slavnostně otevřena 
dnešní stará školní budova. Takže veškeré práce, 
projekt, stavební plány a vlastní stavbu stihl sta-
vitel Dámec z Mnichova Hradiště včetně zbourání 
původní školy za 18 měsíců! Vzhledem k tomu, co 
měl na konci 19. století k dispozici, se to zdá být 
neuvěřitelné.
O záchranu souboru keramiky z přestavby čísla 
popisného 58 a mnoha dalších nálezů se prav-
děpodobně zasloužil řídící učitel školy v Kněž-
mostě Josef Václav Flanderka. Zájem o historii 
v něm měl vzbudit  karlštejnský hradní archivář, 
když jako mladý absolvent učitelského ústavu 
v Mladé Boleslavi nastoupil 20. září 1868 jako 
podučitel na dvoutřídní národní farní škole v Bud-
ňanech pod Karlštejnem. Údaj jsem získal ze ži-
votopisu Josefa Václava Flanderky, který nám 
zaslal JUDr. Pavel Jelínek. Díky panu řídícímu 
učiteli jsou nálezy z Kněžmosta v muzeu v Bělé 
pod Bezdězem i v Mnichově Hradišti. 12. května 
1895 mu právní výbor Musea království Českého 
(dnešní Národní muzeum) děkuje, že opětně vě-
noval 11 nádob praehistorických a četné předmě-
ty železné, nalezené v Kněžmostě, čímž musejní 
sbírka archeologická platně obohacena byla. Dal-
ší nádoby, tentokrát  středověké, věnoval škole 
v Bakově nad Jizerou. Roku 1908 jednu, naleze-
nou na Koprníce a roku 1910 druhou, nalezenou 
v Kněžmostě. Nádoba z Koprníka pochází možná 
z konce 13. století, nádoba z Kněžmosta ze sto-
letí 14. Obě jsou zdobeny kolkem (ke zdobení se 
používalo kovové kolečko, opatřené zoubky. Po-
dobné kolečko používají švadleny na kopírování 
střihů a cukráři na zdobení vánočního cukroví. 
Kolečko použité na zdobení nádoby z Koprníka 
mělo zuby trojhranné, kolečko, použité na zdobe-
ní nádoby z Kněžmosta mělo zoubky čtyřhranné. 
A to je  vše, co mohu k dané problematice zatím 
říci. Příště - co odkryly výkopy pro nový komplex 
školních budov.

Literatura: J. V. Šimák - Soupis památek histo-
rických a uměleckých v okrese Mnichovohradišt-
ském, v Praze 1930
JUDr. Pavel Jelínek - údaje z rodinného archívu, 
týkající se řídícího učitele Josefa Václava Flander-
ky

ing. Theodor Honický 
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě. 
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Z tvrze se dochovala pouze sekera „Bradatice“ pověšená na zdi. Soubor nádob 
pochází ze zbořeného čp. 58 v místě současného parkoviště v Branžežské ulici. 
Soubor byl nalezen při kopání základů pro zděné domovní stavení – před rokem 
1890. Sbírka je od 60. let minulého století nezvěstná.

novÉ WebovÉ stRÁnkY obce vÁs vítAjí
Po několikaměsíčních přípravách jsme s nástupem měsíce září spustili nové stránky. Doufáme, že s jejich vzhledem 
a přizpůsobením budete spokojeni. Nově zde naleznete i stránky knihovny a informačního centra. Všechny důležité no-
vinky, aktuality, akce, oznámení z úřední desky nebo i hlášení rozhlasu, naleznete na úvodní stránce. 
Pokud máte zájem o zasílání novinek a dalších aktualit e-mailem, můžete si toto nastavit v zápatí stránek.
Stránky jsou založeny na responzivním vzhledu, to znamená, že se vzhledově přizpůsobují mobilním telefonům. Proto 
můžete i ve svém prohlížeči v počítači narazit na situaci, že se vám stránky přizpůsobí, a to - pokud například nebudete 
mít internetový prohlížeč zobrazen v plném okně (přes celý monitor), nebo pokud nebudete mít optimální nastavení lupy 
- upravíte v nastavení daného prohlížeče. Přejeme příjemné seznamování.
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stejně jako v kovárnách nebo pazdernách (pazderna je tír-
na lnu) nejčastěji hořelo. Proto byly tyto provozy umisťovány 
buď na okraj intravilánů (zastavěných částí obce) a pokud 
šlo o celé hrnčířské čtvrti s několika dílnami, byly vyčleněny 
na okraj obce nebo města a pokud možno blízko vody - v Ba-
kově nad Jizerou byla hrnčířská čtvrť pod kostelem blízko 
Malé tůně, v České Lípě byla u Ploučnice. Co se týče Kněž-
mosta, vodoteč v místě Růžové uličky v případě vyšších srá-
žek se měnila z občasné vodoteče na vodoteč trvalou. A pak 
stačilo postavit v úzké rokli malou hráz a byla voda jak pro 
provoz dílny, tak pro hašení případného požáru.

nyní něco k okolnostem nálezu
Vzhledem ke zlomkovitosti písemného materiálu, který mám 
k dispozici soudím, že ke stržení staré dřevěné budovy do-
movní, která je zakreslena na prvním stabilním katastru z roku 
1842 a na mapce, která je otištěna na straně 417 v Šimáko-
vě Soupisu památek historických a uměleckých soudím, že 
k přestavbě uvedené usedlosti muselo dojít mezi léty 1883, 
kdy nastoupil na zdejší školu jako řídící učitel Josef Václav 

Flanderka a posledním desetiletím 19. století, kdy 
bylo provedeno nové zakreslení stabilního ka-
tastru. K tomu mne vede to, že na nové mapce, 
otištěné v Soupisu památek historických a umě-
leckých je v Branžežské ulici oproti stabilnímu 
katastru z roku 1842 zakresleno několik dalších 
zděných usedlostí, ale v místě současné staré 
školní budovy, je zakreslena ještě stará školní 
budova z roku 1788. Tato byla zbourána v dubnu 
roku 1891 a 4. září 1892 byla slavnostně otevřena 
dnešní stará školní budova. Takže veškeré práce, 
projekt, stavební plány a vlastní stavbu stihl sta-
vitel Dámec z Mnichova Hradiště včetně zbourání 
původní školy za 18 měsíců! Vzhledem k tomu, co 
měl na konci 19. století k dispozici, se to zdá být 
neuvěřitelné.
O záchranu souboru keramiky z přestavby čísla 
popisného 58 a mnoha dalších nálezů se prav-
děpodobně zasloužil řídící učitel školy v Kněž-
mostě Josef Václav Flanderka. Zájem o historii 
v něm měl vzbudit  karlštejnský hradní archivář, 
když jako mladý absolvent učitelského ústavu 
v Mladé Boleslavi nastoupil 20. září 1868 jako 
podučitel na dvoutřídní národní farní škole v Bud-
ňanech pod Karlštejnem. Údaj jsem získal ze ži-
votopisu Josefa Václava Flanderky, který nám 
zaslal JUDr. Pavel Jelínek. Díky panu řídícímu 
učiteli jsou nálezy z Kněžmosta v muzeu v Bělé 
pod Bezdězem i v Mnichově Hradišti. 12. května 
1895 mu právní výbor Musea království Českého 
(dnešní Národní muzeum) děkuje, že opětně vě-
noval 11 nádob praehistorických a četné předmě-
ty železné, nalezené v Kněžmostě, čímž musejní 
sbírka archeologická platně obohacena byla. Dal-
ší nádoby, tentokrát  středověké, věnoval škole 
v Bakově nad Jizerou. Roku 1908 jednu, naleze-
nou na Koprníce a roku 1910 druhou, nalezenou 
v Kněžmostě. Nádoba z Koprníka pochází možná 
z konce 13. století, nádoba z Kněžmosta ze sto-
letí 14. Obě jsou zdobeny kolkem (ke zdobení se 
používalo kovové kolečko, opatřené zoubky. Po-
dobné kolečko používají švadleny na kopírování 
střihů a cukráři na zdobení vánočního cukroví. 
Kolečko použité na zdobení nádoby z Koprníka 
mělo zuby trojhranné, kolečko, použité na zdobe-
ní nádoby z Kněžmosta mělo zoubky čtyřhranné. 
A to je  vše, co mohu k dané problematice zatím 
říci. Příště - co odkryly výkopy pro nový komplex 
školních budov.

Literatura: J. V. Šimák - Soupis památek histo-
rických a uměleckých v okrese Mnichovohradišt-
ském, v Praze 1930
JUDr. Pavel Jelínek - údaje z rodinného archívu, 
týkající se řídícího učitele Josefa Václava Flander-
ky

ing. Theodor Honický 
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě. 

ostAtní příspěvkY
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Z tvrze se dochovala pouze sekera „Bradatice“ pověšená na zdi. Soubor nádob 
pochází ze zbořeného čp. 58 v místě současného parkoviště v Branžežské ulici. 
Soubor byl nalezen při kopání základů pro zděné domovní stavení – před rokem 
1890. Sbírka je od 60. let minulého století nezvěstná.

novÉ WebovÉ stRÁnkY obce vÁs vítAjí
Po několikaměsíčních přípravách jsme s nástupem měsíce září spustili nové stránky. Doufáme, že s jejich vzhledem 
a přizpůsobením budete spokojeni. Nově zde naleznete i stránky knihovny a informačního centra. Všechny důležité no-
vinky, aktuality, akce, oznámení z úřední desky nebo i hlášení rozhlasu, naleznete na úvodní stránce. 
Pokud máte zájem o zasílání novinek a dalších aktualit e-mailem, můžete si toto nastavit v zápatí stránek.
Stránky jsou založeny na responzivním vzhledu, to znamená, že se vzhledově přizpůsobují mobilním telefonům. Proto 
můžete i ve svém prohlížeči v počítači narazit na situaci, že se vám stránky přizpůsobí, a to - pokud například nebudete 
mít internetový prohlížeč zobrazen v plném okně (přes celý monitor), nebo pokud nebudete mít optimální nastavení lupy 
- upravíte v nastavení daného prohlížeče. Přejeme příjemné seznamování.
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vZpoMínkA
Dne 26. 9. 2018 uplynulo už 10 let od úmrtí pana ing. vítězslava pospíšila, místního rodáka a dlouholetého starosty 
obce Kněžmost. S láskou vzpomíná manželka Lenka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří si na tohoto mimořádného člověka vzpomenou.                                                Rodina Pospíšilova

100. vÝRoČí vZnikU ČeskÉ RepUblikY
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí zve občany na výstavu věnovanou k 100. výročí vzniku republiky, která 
se koná na náměstí obce v budově U Cerhů v sále v I. patře dne 26. 10. od 17 hod., kdy bude zahájena, a potr-
vá do 28. 10. 2018. Výstava nám přiblíží nejen dění kolem 28. října 1918, ale i důležité momenty z historie, které 
tomu všemu předcházely a události, jež následovaly po vyhlášení samostatnosti republiky. Prohlédnout si můžete 
na této akci mimo jiné např. originál legionářskou uniformu, nebo čím se platilo před i po vyhlášení samostatnosti, 
apod. Tato akce je připravována ve spolupráci s obcí Kněžmost.                                         za spolek Václav Honc

obec kněžMost
vyhlašuje dne 30. 8. 2018 dle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),

veřejnou výzvu č. 4/2018
na obsazení pracovního místa - referent územního plánování a stavebního řádu – (katalog

prací 2.10.20)
Místo výkonu práce: Obecní úřad Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost.

platové zařazení: 9. plat. třída – dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, a dle NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných

službách a správě, v platném znění.
charakteristika vykonávané práce: referent územního plánování a stavebního řádu, zařazený

do Obecního úřadu Kněžmost.
předpokládaný termín nástupu: 1. 11. 2018 nebo dohodou.

Doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá.

lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte nejpozději do 10. října 2018 osobně na podatelnu Obecního úřadu

Kněžmost, Na Rynku 51, do 16:00 hod., nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo
podatelny obecního úřadu) na adresu:

Obecní úřad Kněžmost
tajemnice Ing. Radka Maděrová
Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost

Uzavřenou obálku označte heslem „veřejná výzva č. 4/2018 - neotvíRAt“.
bližší informace a podmínky přijetí naleznete na úřední desce obecního úřadu kněžmost.


