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RADnice

ÚvoDní slovo
Vážení spoluobčané, 
v posledních 3 letech jsme Vás na tomto místě informovali, 
jak jsme se společně potýkali se vším, co souviselo se ško-
lou. Jak s výstavbou, tak i vlastní výukou. Provizorní prostory 
jsme každý rok rozšiřovali a všichni jsme se museli obrnit 
tolerancí a trpělivostí. Dnes mohu říci, že jak pedagogický 
sbor, tak i rodiče s dětmi mají můj obdiv. Děkuji Vám, jak jste 
vše snášeli.
Přechodné období skončilo a nespočetněkrát skloňované slo-
vo škola nabralo konkrétní podoby. V pondělí 2. září se otevře-
ly dveře naší nové školy a žáci, plní očekávání a napětí vstou-
pili poprvé do další etapy svého života. Tolik potřebné zázemí 
pro další a další generace je na světě.
Co k tomu dodat? Protože nemám rád používání různých su-
perlativ, vyslovím jednoduché přání. Přejme si, aby se dětem 
ve škole líbilo, aby zkrátka do školy chodily rády. Věřím, že zde 
naleznou odpovědi na mnoho svých otázek a že po celý život 
budou vzpomínat na veselé zážitky ze školních lavic.
Zase jsme o kousek dále, aneb dobře se nám tady žije.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

Den otevŘenÝcH DveŘí 
ZÁklADní ŠkolY

k prohlídce nové přístavby základní školy v kněžmos-
tě zveme všechny zájemce 
v sobotu 12. října 2019 od od 9.00 do 14.00 hodin.
Těšit se můžete na: kulturní program, dětské dílničky apod.

obec kněžmost hledá pracovníky na úklid veřejných 
prostranství v obci kněžmost. nabízíme i možnost 
krátkodobé brigády, bližší informace na obecním 
úřadě.

kAlenDÁŘ 
pRo Rok 2020
Obec Kněžmost nabízí k prodeji stolní kalendář pro 
rok 2020 na téma Mladoboleslavsko – města, měs-
tyse, obce a osady na starých pohlednicích. Kalen-
dář zakoupíte na podatelně obecního úřadu nebo 
v informačním středisku v Kněžmostě za 95,- Kč.

obecní ÚŘAD
peRsonÁlní ZMěnY 
oD ZÁŘí
Na základě výběrových řízení došlo od září letoš-
ního roku ke změně v personálním obsazení obec-
ního úřadu. 
Na stavební úřad nastoupila na volné místo refe-
rentky stavebního úřadu nově paní Ing. Sabina He-
rainová, na podatelnu obecního úřadu nastoupila 
paní Petra Plívová, která nahradí po dobu mateř-
ské a rodičovské dovolené paní Lucii Kobrlovou. 
Ing. Sabina Herainová bude vykonávat agendu 
stavebního úřadu společně s paní Marií Koudel-
kovou, paní Petra Plívová bude vykonávat stejně 
jako její předchůdkyně agendu: podatelna, poklad-
na, hřbitovy - hrobová místa, odpadové hospodář-
ství, evidence psů. Aktuální kontakty na nové ale 
i ostatní zaměstnance obce naleznete v případě 
potřeby na webových stránkách obce.
Oběma novým posilám úřadu přeji hodně zdaru 
při výkonu veřejné správy.

Ing. Radka Maděrová
tajemnice
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RADnice

kněžMost MÁ 
novoU ŠkolU
V pondělí 2. září letošního roku se přání mnoha 
generací stalo skutečností. Školní rok byl zahájen 
v novém objektu, který je největším investičním 
projektem obce v celé historii Kněžmosta. Jed-
ná se současně o jednu z prvních pasivních škol 
v ČR. Využitím rekuperace, fotovoltaických pa-
nelů, tepelného čerpadla a zelené střechy je tato 
stavba téměř energeticky soběstačná.  

Tato akce by nevznikla bez pomoci státu. Naše 
poděkování směřuje na Ministerstvo financí ČR 
za poskytnutou dotaci 70 milionů Kč a Středočes-
kému kraji za dalších 10 milionů Kč.

A v poděkování všem těm, kteří se o tuto zajíma-
vou stavbu zasloužili, budu nyní pokračovat.

Panu architektu Aleši Brotánkovi za nevšední architektonické 
řešení, Atelieru Starý a partner na čele s panem Pavlem Hr-
dinou za projektové ztvárnění díla, dodavatelskému sdružení 
EMH stavební a POHL Roztoky pod vedením stavbyvedou-
cího pana Petra Hajzlera za realizaci stavby, pánům Pavlu 
Prokorátovi a Vladimíru Fiedlerovi za technické dozorování 
stavby, všem pracovníkům obecního úřadu za jejich obětavou 
práci, technické četě obecního úřadu pod vedením pana Li-
bora Nového, kteří byli vždy tam, kde to bylo potřeba, celému 
pedagogickému sboru a zaměstnancům školy pod vedením 
paní Michaely Řehákové Černé za „oživování školy“ před slav-
nostním otevřením, paní Jarmile Láskové Soldátové za admi-
nistraci celé akce.

Děkuji i všem ostatním, jejichž jména zde nejsou uvedena, ale 
kteří se o toto dílo zasloužili. Jsem rád, že jsem mohl být u této 
výjimečné události. Na závěr bych chtěl připomenout, že pro 
širokou veřejnost bude 12. října letošního roku uskutečněn den 
otevřených dveří se zajímavým programem. Přijďte se určitě 
podívat, stojí to za to.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce
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„Bez vašeho obrovského nasazení a práce vy-
soko nad rámec svých povinností bychom 2. září 
školní rok v nových prostorách začít nemohli. Jak 
už jsem řekla na slavnostním zahájení, jste skvě-
lý tým, na který jsem právem pyšná. Vám všem 
a také všem žákům naší školy přeji, aby byl pro 
vás úspěšný nejen školní rok 2019/2020.“

Fotografie i videa ze slavnostního zahájení si mů-
žete prohlédnout na našich webových stránkách. 
A zároveň bych ráda všechny zájemce pozvala 
v sobotu 12. října 2019 na den otevřených dve-
ří. Program bude upřesněn na našich webových 
stránkách.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
ředitelka školy 

loUčení 
s DevÁťÁkY
V úterý 25. června 2019 proběhlo v AgroVation 
v Kněžmostu slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku. 
Za účasti učitelů, rodičů, prarodičů, sourozenců 
a kamarádů jsme se ohlédli za uplynulými devíti 

Akce 
ZÁklADní ŠkolY 

ÚvoDeM
2. září 2019 proběhlo slavnostní zahájení školního roku 
2019/2020. Proběhlo ve velmi příjemné atmosféře tentokrát už 
v nových prostorách zrekonstruované základní školy.

Chtěla bych poděkovat vedení obce za to, že je škola jednou 
z jejich hlavních priorit. Myslím si, že velmi dobré vztahy mezi 
vedením obce a vedením základní školy jsou jedním z hlav-
ních důvodů, proč jsme 2. září mohli začínat školní rok v no-
vých prostorách. Zároveň bych chtěla poděkovat technické 
četě obce za pomoc především v posledních dvou týdnech, 
které patřily k nejnáročnějším. 
Velké poděkování patří všem občanům Kněžmosta. Přestavba 
základní školy více či méně zasáhla do života vás všech a já 
vám děkuji za pochopení a toleranci i v situacích, které nebyly 
úplně příjemné.
Nejvíc bych ale ráda poděkovala všem pedagogickým i nepe-
dagogickým zaměstnancům školy.
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lety na základní škole, z nichž jsme pět let prožili 
společně. Chtěla bych vám touto cestou ještě jed-
nou popřát hodně zdaru v průběhu dalšího studia 
a ať jste spokojeni i v osobním životě.

Mgr. Květa Havlíková

pRvňÁci
Lidský život je plný důležitých okamžiků a v životě 
dítěte to platí dvojnásob. Nestačíme se ani divit, 
jak rychle se dítě naučí samo sedět, lézt, chodit, 
recitovat první říkanky i vynalézat rošťárny. A na-
jednou je tu školní věk a jeho první školní den.
A proto bychom se rádi s Vámi, milí spoluobčané, 
podělili o naši radost.

2. 9. 2019 nastal jeden z důležitých milníků života 
našich dětí. Místo baťůžků nasadily na záda ak-
tovky, hračky vyměnily za penály plné pastelek 
a poprvé vkročily do školy, co by žáčci prvňáčci. 
Nejen, že se jim otevřela krásná nová škola, ale 
otevřela se jim brána nových vědomostí, znalostí, 
kamarádů, zážitků a zkušeností pro jejich osobní 
rozvoj a harmonický vývoj.
Popřejme našim prvňáčkům společně, aby se uči-
li stále s neutuchající radostí a zvědavostí, kterou 
nám projevují od prvních dnů. Aby si uměli pěkně 
všechno spočítat, přečíst, napsat, a aby dokáza-
li řešit problémy v jakémkoli kolektivu přátelsky 
a nenásilně. 

Rodičům přejeme hodně trpělivosti a pochopení 
… učený z nebe ještě nespadl. 

Zdraví Vás zdravě nadšená I. B 
s paní učitelkou Soňou Hemalovou 

a s p. asistentkou Lucií Brothánkovou

spolUpRÁce s MístníMi 
spolkY A kniHovnoU
Během uplynulého školního roku využili žáci druhých tříd mož-
nosti spolupráce s některými místními spolky a institucemi. Již 
tradičně se děti několikrát vypravily do knihovny, ve které pro 
ně byl nachystán vždy poutavý program. Seznámily se s kniž-
ními novinkami, rozvíjely čtenářské schopnosti a dovednosti. 
V minulém roce k těmto programů přibyla i historická procház-
ka po obci, kterou pro nás paní knihovnice skvěle připravily. 
Sbor dobrovolných hasičů Kněžmost dětem z druhých tříd zase 
zpestřil spaní ve škole. Hasiči nás provedli hasičskou zbrojnicí, 
vysvětlili průběh vyhlášení poplachu a výjezd a největším láka-
dlem pak byla samotná hasičská auta. V neposlední řadě jsme 
v minulém roce využili nabídku exkurze do Jezdeckého oddílu 
Kněžmost. Během prohlídky stájí a výběhů se žáci od paní tre-
nérky dozvěděli o koních plno zajímavostí. Na závěr se každý 
mohl na koni projet. Děkujeme všem místním spolkům a insti-
tucím za spolupráci a těšíme se na další setkání.

Mgr. Tereza Černá
třídní učitelka III. B

ZAčÁtek ŠkolníHo 
RokU ve iv. b
Třída žáků z letošní IV. B se přemístěním na novou budovu 
změnila nejen prostorově, ale také tematicky. Děti s paní uči-
telkou opustily téma Šmoulové a ze třídy modré se stala třída 
kouzelná. Žáky tady totiž po celý rok bude provázet kouzelný 
svět Harryho Pottera. Děti jsou z výzdoby třídy i z naplánova-
né celoroční hry nadšené a téma je úplně pohltilo. Těšíme se, 
co při společném čtvrtém roce zažijeme.

za IV. B Mgr. Kristýna Kofránková

ADAptAční kURZ 6. 
tŘíDY
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Za účelem posílení dobrých vztahů ve třídním kolektivu jsme 
pro žáky šesté třídy zorganizovali adaptační kurz, který se po-
řádal ve dnech 4. – 6. září 2019. Pro ubytování jsme vybrali 
Kemp v Sobotce, kam jsme se z Kněžmostu dopravili pěšky.

postřehy dětí 6. třídy: 
Ve středu ráno jsme se sešli před školou. Vyrazili jsme pěšky 
a po cestě jsme hráli různé hry, v lese si zahráli na schováva-
nou. U hradu Kost jsme se naobědvali a pokračovali až do So-
botky. (Lucka Sekáčová) 

Večer jsme si udělali oheň. Opékali jsme vuřty a Martin hrál 
na kytaru. Největší zážitek pro mě byl, když jsme večer povlé-
kali postel. (Tomáš Svoboda)

Na adapťáku jsme hráli hry, které byly super, např. gangy nebo 
stavění věže. Nejlepší ale byla stezka odvahy. (Kamil Ornst)

Můj nejlepší zážitek z adaptačního kurzu byla horolezecká stě-
na, byla jsem tam poprvé. (Adéla Majerová) 

U horolezecké stěny jsme se rozdělili na kluky a holky. Obuli 
jsme si lezecké boty, které byly dost těsné, ale přežít se to 
dalo. Téměř všichni jsme se po malých kouscích dostali až 
na vrchol, holky ale byly v lezení o něco lepší než kluci . 
(Eliška Hybnerová)

Paní učitelka Brixí nás vzala na jízdárnu, kde jsme se mohli 
svézt na koních. (Verča Jirků)

Ve čtvrtek večer nás čekala stezka odvahy. Cesta vedla le-
sem, byla osvětlená svíčkami a my jsme po ní došli až k Hum-
prechtu. Všichni to přežili ve zdraví. (Lucka Hušková)

V pátek dopoledne jsme šli na prohlídku zámku Humprecht. 
V akustické místnosti nám Verča zazpívala. Po obědě jsme jeli 
autobusem domů. (Adam Čáp)
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kniHovnU čekÁ 
velkÉ stěHovÁní
prosíme naše čtenáře -  buďte tolerantní

Výpůjční dny se v měsíci září a říjnu značně ome-
zí. Veškeré informace o zavíracích dnech a změ-
nách budou k nahlédnutí na webových stránkách 
https://www.knezmost.cz/cs/knihovna/

ZÁžitkovÉ stěHovÁní Akce nejen pRo 
čtenÁŘe, Ale i pRo ŠiRokoU veŘejnost 
Dle počAsí, bUDe vYHlÁŠen

„Den ZÁžitkovÉHo 
stěHovÁní“
Pokusíme se společně vytvořit hada z míst staré 
knihovny U Střediska 24 a nové knihovny Na Ryn-
ku 218. O konání akce se dozvíte na stránkách 
knihovny https://www.knezmost.cz/cs/knihovna/

Co třeba takto:

pRÁZDninovÉ 
DílničkY
I letos o prázdninách probíhaly v knihovně dílničky 
pro děti. Celkem jsme připravily čtyři dílničky. Děti 
za pomoci maminek a tatínků kreslily, stříhaly, lepi-
ly a domů si odnesly pěkné výrobky. Po skončení 
dílničky byly pro děti ještě připraveny knihovnické 
pohybové hry s básničkami. Snažily jsme se dě-
tem zpříjemnit prázdniny a pevně doufáme, že se 
nám to povedlo.

Dílničky pro nejmenší plánujeme od listopadu 2019 v dopoled-
ních hodinách. Bližší informace budou publikovány na webu, 
facebooku a v knihovně. Těšíme na vás.

čtení je ZÁbAvA
Ano, mělo by to tak být a kdo nevěří, ať to prověří! V každém 
čísle Zpravodaje představíme jednoho čtenáře, pro kterého je 
čtení zábavou, hrou, poznáním…

kDo nevěŘí, Ať to pRověŘí! 
Dnes představujeme, dovolím si říci jednoho z nejzdatnějších 
čtenářů naší knihovny.
toník přibík -  žák sedmé třídy 
představí knihu john Flana-
gan - obléhání Macindawu ze 
série Hraničářův učeň

obléhání Macindawu
je jeden z příběhů ze série 17 
knížek o hraničáři Willovi a jeho 
přátelích. Vybral jsem si tuto 
knihu v knihovně jako pokračo-
vání rozečteného příběhu – jde 
o sedmý díl. Žánr knihy je sci-fi 
a moc mne baví.
A nyní pár slov o knize. 
Příběh nás zavede na severní 
hranici Araluenu (tedy králov-
ství, ve kterém žije Will a jeho přátelé). V místě to vře, z Pikty 
se do Aurenu snaží dostat Skotiové a obsadit pevnost. Podle 
pověsti tam řádí také zlý čaroděj Malkallam. Hlavní hrdina Will 
dostane od svého učitele Halta a od hlavního hraničáře Crowlie 
úkol: vypátrat, co je na tom pravdy a pokusit se zastavit Skotie, 
dokud ještě není pozdě. V převleku za kejklíře se Will dostává 
na hranice dvou království do hraniční pevnosti jménem Ma-
cindaw. Tam se setkává s hradním pánem, kterému pomáhá 
pověstmi opředený zlý čaroděj. Z čaroděje se vyklube léči-
tel a dobrý muž. 
V místě ztrosko-
tává loď nejlep-
ších válečníků 
– Skandijců, kteří 
se přidají na stra-
nu Willa, čaroděje 
a hradního pána. 
Po mnoha bo-
jích je hrad opět 
vrácen do rukou 
dobra.

"Již nyní se těším 
na další Willovu 
výzvu. A co vy, 
zlákala vás dob-
rodružství Hrani-
čářova učně?" Načapán…jak mu asi tento příběh zavaří 
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nA slovíčko
na slovíčko: Dnes jsem v okénku Na slovíčko, navštívila paní 
kronikářku Hanu Bejrovou, která se rozpovídala o tom, jak již 
půl roku připravuje a shromažďuje informace o místní cihelně. 
„Kdy vyjdou zpracované informace?“

Hana bejrová: „Ještě shá-
ním někoho, kdo by mi po-
dal autentické informace 
z doby provozu cihelny.“ 

na slovíčko: Rozhovor 
měl být směřován na čin-
nost kronikářky ale… Naše 
povídání se přesměrovalo 
na pátrání po někom, kdo 
by si ještě pamatoval pro-
voz cihelny. Objevily jsme 
paní Ludmilu Švermovou 
z Branžežské ulice v Kněž-
mostě. „Paní Ludmilo, 
v kterém roce jste nastou-
pila do cihelny?“

ludmila Švermová: „Bylo to v roce 1965. Pracovalo zde hod-
ně místních lidí. Snad si někdo rád zavzpomíná na manželé 
Brodňanovi, Malečkovi, Černých… na paní Vlastu Muškovou, 
Toničku Zimovou, Marii Sedláčkovou, paní Lámošovou, všech-
ny ani nevyjmenuji, lidi se hodně střídali, protože ta práce byla 
opravdu náročná.“

na slovíčko: „To jsou jména, která se nezapomínají a stále 
jsou s kněžmostskými rodáky spjata.“

ludmila Švermová: „Ano, hodně z nich již nežije, ale vzpo-
mínky na dobrý kolektiv, kdy nechyběl nezbytný humor, mi zů-
staly v paměti.“

na slovíčko: „Práce v cihelně, jak říkáte, byla náročná, co jste 
vlastně dělali?“

ludmila Švermová: „Bezpochyby, velmi náročná, jak pro 
ženy, tak pro muže. Já jsem pracovala s Františkem Malečkem 
u pece, měla jsem za úkol vyvážet popel a zadělávat dveře 
pece. Bylo to náročné fyzicky, ale i vydržet to teplo a prach. 
Pak jsem ještě posílala plné vozíky s cihlami na kolejiště. Ni-
kdo to neměl jednoduché, topiči se střídali i na směny, aby 
oheň v pecích neuhasl. Vzpomínám si na paní Muškovou, kte-
rá vyráběla tzv. těsto z hlíny a příměsí na výrobu cihel. Těsto 
se pak lilo do válů, kde se sekalo na cihly a ty se pak sušily 
na vozíku po sto kusech.“

na slovíčko: „Vyráběly se zde jen cihly?“

ludmila Švermová: „Nejen cihly, dovážely se k nám děro-
vané cihly, ze kterých jsme vyráběli stropní nosníky. Místní si 
je, stejně jako cihly, kupovali na stavbu domů. Ještě dnes je 
můžete na některých místních domech vidět. Cihly byly znače-
ny značkou PC, jako Pražské cihelny. Dříve se vyráběly cihly 
pouze sušené, ty jsou ještě vidět na starém domečku u paní 
Vendlové v Branžežské ulici.“ 

na slovíčko: „Jaké byly tehdy vaše platy, pro představu.“

ludmila Švermová: „Nemohli jsme si stěžovat, 
v té době jsme brali kolem 2000,- Kč a to bylo 
o dost víc než běžná mzda, ale pracovalo se i ven-
ku a za každého počasí. Měli jsme ranní osmiho-
dinovou pracovní dobu a topiči měli i noční směny, 
aby se udržel oheň v pecích.“

na slovíčko: „Cihelna byla vlastně dost velká 
„fabrika“ pociťovali jste jako zaměstnanci nějaké 
výhody?“

ludmila Švermová: „S prací se nabízelo i bydle-
ní. V šedesátých letech byla v Branžežské ulici po-
stavena bytovka s prostornými zděnými byty. Fun-
govalo ROH a tak jsme mívali veselé oslavy MDŽ 
na Mužském. Chodili jsme na podnikové schůze, 
což bylo příjemné vytržení z tak náročné práce, 
ale hlavně jsme se uměli dobře bavit.“

na slovíčko: „A jak to vlastně s cihelnou dopad-
lo?“

ludmila Švermová: „V roce 1976 cihelnu zavřeli 
a já s několika kolegyněmi přešla pracovat do Fru-
ty v Mnichově Hradišti. Ještě nějaký čas nám vy-
pláceli dodatek k platu, tehdy byl ve Frutě plat ko-
lem 900,- Kč.“ 

na slovíčko:  „Paní kronikářko, co si z dnešního 
milého povídání odnášíte?“

Hana bejrová: „Co si odnáším? Obdivuji paní 
Švermovou, pamatuje si jména i různá data a bez 
dlouhého přemýšlení je ze sebe sype. Úžasné. 
Děkuji za zprostředkování tohoto setkání. A co se 
týče cihelny? No, spoustu informací, pochopitel-
ně. Podobu, kterou měla cihelna v těchto letech, 
získala vlastně za majitele Emila Zikmunda, který 
cihelnu koupil v roce 1929 a v roce 1932 ji celou 
přebudoval. Pochopitelně v době, kdy paní Šver-
mová pracovala, její výrobu podnik Pražské ci-
helny tak trochu zmodernizoval podle požadavků 
té doby. Ale i tak ta práce byla neskutečná dřina. 
Ale cihly se tady pálily mnohem, mnohem dříve, 
a to cihelnu vlastnil městys Kněžmost. A opět, čte-
ní těch starých dokumentů je zajímavé a o životě 
kněžmostských sousedů to hodně vypovídá. Ale 
o tom všem tady mluvit nechci. Snažím se tyto 
informace zpracovat do kněžmostské kroniky pro 
paměť generací příštích. Možná by nebylo od věci 
toto pojednání zveřejnit v dalším Zpravodaji. Tak 
uvidím.“

na slovíčko: „Dnešní Na slovíčko končí. Děkuji 
za milé povídání paní Ludmile a paní Haně. Stud-
nice místních příběhů, událostí, úspěchů, osudů je 
nevyčerpatelná a tak se opět sejdeme.“

Podrobnější informace z povídání s paní Švermo-
vou naleznete v připravované zmínce o cihelně 
v kronice obce.

Ivana Cenefelsová
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knižní novinkY
Rossin sladký krámek snů: jenny, colganová                                                                                          
Jednatřicetiletá nezaměstnaná zdravotní sest-
ra Rosie odjíždí na přání matky do malé vesnice 
Lipton, aby pomohla své staré pratetě uspořádat 
a prodat rodinný krám s cukrovinkami. Teta Lilian 
strávila v Liptonu celý svůj život, zažila zde vál-
ku, prožila první velkou lásku a dokud byla při síle, 
vedla krámek.

sněžný měsíc: Michaela, klevisová
Kniha zavádí čtenáře do idylické krajiny Bes-
kyd, kde na horách ještě žijí lidé podobně prostě 
a v souladu s přírodou jako generace jejich před-
ků. I sem ale vstoupil byznys, který staré rouben-
ky mění na hotely a penziony a vše živé v lesích 
na lovnou zvěř. Realitní agentka Olga byla zavraž-
děna na odlehlém místě vysoko v horách před rou-
benkou, kterou nabízela k prodeji.

Miluj mě jakkoliv: jennifer, probstová
Caleb Pierce začal podnikat v otcově stavební fir-
mě Pierce Brothers už jako mladý kluk. Vždycky 
snil o tom, že se vypracuje a firma jednou přejde 
pod jeho křídla. Otcova závěť ale říká něco jiného.

Růže bílá, černý les: eoin, Dempsey 
Píše se rok 1943. V letech před Hitlerovým vzestu-
pem k moci byl domek Gerberových plný smíchu. 
Ale to je minulost. Franka je nyní sama, otec i bratr 
jsou ztraceni ve víru války a ona nemá důvod žít. 
Pak však v lese objeví tělo parašutisty v uniformě 
Luftwaffe. Rozhodne se neznámému pomoci, ale 
brzy zjistí, že není tím, za koho se vydává.

After polibek: Anna, todd 
…můj život a moje srdce už nikdy nebudou stejné. 
Potom, co do nich narazil Hardin, už ne. Tessa má 
všechno – žije v láskyplném prostředí s chápající 
matkou a má kluka svých snů, laskavého, milého, 
kterého jí závidí všechny kamarádky. Lepšího už 
si ani nemohla přát.

inFoRMAční 
stŘeDisko letní 
seZÓnA 2019
V měsíci červenci a srpnu je hlavní turistická se-
zóna a naše informační středisko plně vytíženo. 
Návštěvníci IS nás zahlcují dotazy. Tým IS je vždy 
připraven zodpovědět všechny dotazy, poradit, vy-
světlit a doporučit kam s dětmi, na kole, pěšky či 
jen tak na malou procházku. 
Pro rodiny s dětmi jsme připravili tři pracovní listy, 
kde si děti i dospělí mohou projít naše místní loka-
lity a hravou formou se dozvědět spoustu zajíma-

vých informací vztahujícím se k těmto místům. Projít se může-
te s Pannou klíčnicí na Valečov, toulat se po Důních a navštívit 
pomologickou stezku, nebo se procházet kolem suhrovických 
rybníků s vodníkem Škebličkou.
Nejčastější dotazy směřují k rozhledně Čížovka, dále pak 
na skalní města, cyklotrasy a programy pro děti. Nejprodá-
vanějšími produkty jsou turistické vizitky, pohlednice a mapy. 
Snažíme se vždy o empatický přístup a vstřícnost k návštěvní-
kům. Důležitým motivačním prvkem jsou návraty návštěvníků 
a turistů k nám do Informačního střediska. Velice si toho váží-
me a těšíme se na další sezónu.

za KVCK Kněžmost Ivana Cenefelsová 
a Lada Charvátová

ZAčínÁMe v kniHovně
Ruku v ruce s rodiči do knihovny

••
čtvrtek 10. 10. 2019

MUZicíRovÁní s jAnoU
„Já jsem malý bubeníček“

pro rodiče s dětmi
 9:30 – 10:15

40 Kč dospělý 
  v knihovně

••
pátek od 4. 10. 2019

bAbYHRÁtkY s lUckoU
CVIČENÍ S PRVKY MONTESSORI

 9:00 – 9:45  
40 Kč dospělý

v knihovně

••
pátek od 4. 10. 2019

koRÁlkovÁ HoDinkA s FiAlkoU
13:45 – 14:45

od 6 let / lekce 50 Kč /
v knihovně

Přihlásit do 30. 9. 2019
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neděle
6. 10.

Loutková pohádka divadla Kozlík

"o Šípkové Růžence" 
od 15:00 hodin

v AgroVation

pondělí
7. 10.

tvořivá dílna 

„pampelišky“ 
pro nejmenší

mezi 10 – 12 hodinou  
v knihovně

pondělí
14. 10.

Cestopisná přednáška 
manželů Márových z Přerova s fotoprojekcí 

Západ UsA
 Havajské ostrovy

od 17:00 hodin
v AgroVation

Úterý
22. 10.

podzimní tvoření s terezou 
pro dospělé 
vypichovaná miska  

 floristika
od 18:00 hodin

v knihovně
přihlásit se do 15. 10. 

čtvrtek
24. 10.

podzimní tvoření s terezou 
pro děti 

 vypichovaná miska
 floristika

od 16:00 hodin
v knihovně

přihlásit se do 15. 10. 

pátek
25. 10.

setkání seniorů
od 17:00 hodin

v AgroVation

sobota
26. 10.

tvoření s Fialkou 
učíme se tvořit z ovčí vlny a jiných 

přírodních materiálů, používáme ruční šití 
 pro děti 2. – 5. tříd    

9:30 – 11:00
lekce 60 Kč 
v knihovně

přihlásit se do 18.10.

neděle
3. 11.

Loutkové divadlo 

"Romské pohádky" 
od 15:00 hodin

v AgroVation

pondělí
4. 11.

tvořivá dílna 

„pampelišky“
pro nejmenší

10:00 – 12.00 hodin
v knihovně

čtvrtek
14. 11.

Cestopisná přednáška 
manželů Špilarových

Madeira 
– ostrov stálého jara 

od 17:00 hodin 
v knihovně

sobota
23. 11.

tvoření s Fialkou
učíme se tvořit z ovčí vlny a jiných přírod-

ních materiálů, používáme ruční šití pro děti 
2. – 5. tříd    

lekce 60 Kč
9:30 – 11:00 
v knihovně

přihlásit se do 12. 11.

Úterý
26. 11.

Adventní tvoření s terezou 
pro dospělé

vánoční svícen-floristika 
od 18:00 hodin

v knihovně
přihlásit do 19. 11.
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letní tÁboRY   
v jo kněžMost
V letošním létě v jezdeckém oddíle proběhlo 6 tá-
borů, pět příměstských a jeden pobytový. Čtyři pří-
městské tábory byly dotované z Ministerstva práce 
a sociálních věcí v programu prorodinných opatře-
ní, podpora zaměstnanosti rodičů. Tábory byly lev-
nější a zaměřené na rozšíření péče o děti tak, aby 
rodiče mohli pohodlně dojíždět do zaměstnání.   

Všechny tábory proběhly v příjemné prázdnino-
vé atmosféře, počasí bylo letos proměnlivé, spíše 
dobře nakloněné jezdeckému výcviku, oproti loň-
skému roku jsme se s dětmi na jízdárně, ani při 
výletech tolik nepařili. Opět jsme s dětmi několi-
krát navštívili zříceninu hradu Valečov a vypravili 
se k suhrovickým rybníkům. Nechybělo ani oblí-
bené plavení koní na Brodku spojené s hledáním 
barevných papírových koníků, abychom zpříjemni-
li cestu dětem, které tou dobou nejely na koních 
a musely šlapat pěšky. Jako každý rok jsme bě-
hem táborů s dětmi probrali i mnoho témat z ob-
lasti nauky o koních a hráli mnoho her, které vždy 
nesly téma „koně“. Na pobytovém táboře nechybě-
la ani noční bojovka a vaření již tradiční kotlíkové 
polévky na ohni. 
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. Všechny 
aktivity proběhly, byť s malými přizpůsobeními po-
časí či jiným nesrovnalostem, podle plánu. Mnoho 
našich oddílových dětí se opět zdokonalilo v jez-
deckých aktivitách, některé z nich se opět poposu-
nuly do roviny samostatně jezdících jezdců. 
Velmi děkuji všem vedoucím i pomocníkům 
za skvěle odvedenou práci a trpělivost při tolika 
táborových jezdeckých trénincích, výletech na Va-
lečov a vymýšlení nových her a témat o koních. 

za JO Kněžmost Petra Černá Rynešová 

HURÁ Do ŠkolY
V neděli 1. září 2019, v předvečer otevření nové školní budo-
vy, uspořádal náš spolek spolu s obcí Kněžmost v pořadí už 
třetí a tentokrát také poslední setkání s hercem, mimem a mi-
láčkem dětského publika Michalem Nesvadbou v představení 
pod názvem „Hurá do školy“. 

Michal má celkem tři různá zájezdová představení a naše dět-
ské publikum mělo v průběhu tří let možnost vidět všechna. 
Letos to bylo vlastně takové rozloučení, ale smutné rozhodně 
nebylo. Jak už jsme u Michala zvyklí, dokázal opět strhnout 
pozornost dětí, které z něho ani na okamžik nespustily oči, 
nádherně reagovaly a spolupracovaly. Děti, které si Michal po-
zval na pódium, také náležitě odměnil svými na místě vykouz-
lenými výtvory z lepící pásky. Máme radost, že se představení 
líbilo, a že se děti s Michalem tak vesele rozloučily. 
Po představení rozdával Michal své fotografie s podpisem a ro-
diče si mohli udělat památeční fotku svých ratolestí s Micha-
lem z Kouzelné školky. Panu Michalu Nesvadbovi ještě jednou 
děkujeme za to, že nám vždycky vyšel vstříc, a že po dobu 
tří let byl Kněžmostu příznivě nakloněn, což pokaždé potvrdil 
svým zájmem o kulturní dění v naší obci.  

kDo se bojí postele?
Spolek přátel kultury spolu s obcí Kněžmost připravují do kos-
tela sv. Františka Serafínského svižnou lehkou komedii Patri-
cia Villalobose v režii Jindry Kriegla.
Herci Kristýna Podzimková a Karel Zima se představí ve 
tyřech nezávislých příbězích, které spojují jedna postel 
a spousta problémů, jež kolem ní vznikají.
První příběh: Novomanželé se chystají na svatební noc. Ona 
přistupuje k této důležité chvíli svého života plná obav, před-
sudků a úzkosti. On má před sebou jediný cíl: konečně po os-
miletém vztahu dostat svou novomanželku do postele.
Druhý příběh: Na služební cestě se svým podřízeným, který 
myslí jen na práci, předstírá šéfová nevolnost a po ubytování 
v motelu u cesty využije všech možných způsobů, aby svého 
podřízeného svedla. 
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Třetí příběh: Dvojice zlodějů se po vyloupení klenotnictví ukry-
je v hotelovém pokoji. Adrenalin, napětí z právě prožitého ne-
bezpečí a k tomu vědomí, že je hledá policie, v nich probouzí 
naprosto nečekané city, kterým se oba snaží odolat. 
Čtvrtý příběh: Po dlouholetém stereotypním vztahu se man-
želka rozhodne vymanit manžela z letargie, do které upadl. On 
ovšem dělá všechno pro to, aby ho jeho manželka nedostala 
do postele a nedosáhla tak svého.
Těšíme na vás v sobotu 26. října 2019 v 19 hodin.

tŘetí konceRt pRo 
pAMětníkY
Už po třetí uspořádal náš spolek spolu s obcí Kněžmost před-
stavení určené především našim seniorům, ale samozřejmě 
nejen jim. Tentokrát to bylo povídání a zpívání s herečkou, mo-
derátorkou a zpěvačkou, paní Pavlínou Filipovskou.
Pavlína vzpomínala na své začátky v Semaforu i v Českoslo-
venské televizi, na začátek kariéry zpěvačky, i když, jak sama 
říká, se za ni nepovažuje. Během představení nicméně doká-
zala, že zpívat umí, a tak jsme si mohli vychutnat celou řadu 
známých songů divadla Semafor. Závěrečná směs písniček, 

kterou Pavlína zpívala s Pavlem Skalickým, zved-
la diváky ze židlí, s účinkujícími si zpívali a podu-
pávali do rytmu. Vždycky, když se diváci nějakým 
způsobem zapojí do představení, máme velkou 
radost, že se naše úsilí podařilo. 

za Spolek přátel kultury Kněžmost 
Zdeněk Zdobinský a David Vejražka

solečtí HAsiči 
po okRskU 
neZAHÁleli
Po zmiňované Okrskové soutěži hasičů v Branžeži 
uteklo jen pár dní a první naše zastavení se ode-
hrálo v Dobšíně-Kamenici na již tradiční hasičské 
soutěži s názvem netradiční útok, který se ko-
nal 15. 6. 2019. Podstatou Netradičního útoku bylo 
překonání několika překážek a úkolů v průběhu 
samotného požárního útoku a v samotném úvo-
du několik vyčleněných členů balilo dvě hadice, 
absolvovalo 40 ran palicí, muži přeřezávali kládu 
pilou Kaprovkou a na ženy čekalo krájení hous-
kových knedlíků nití na pět dílů. Výzbroj se mu-
sela ještě naložit na vozík a popojet na vzdálené 
parkovací stanoviště a zde mohl útok teprve začít. 
Na netradiční útok se sjíždí řada hasičských druž-
stev z blízkého i vzdáleného okolí a naše družstva 
zavítala na tuto soutěž již potřetí. SDH Solec-Ma-
lobratřice přijel s družstvem žen a mužů. Samot-
ná soutěž probíhá na dva útoky s nabíráním vody 
z kádě do savic. Našim družstvům se všechny 
útoky vcelku vydařily a k našemu překvapení jsme 
dosáhli skvělých výsledků v podobě třetích míst 
v obou kategoriích ženy, muži. Naše stříkačka PS 
12 byla opět skvělá, neboť jsme porazili daleko vy-
hlášená družstva se silnějšími stroji a určitě jsme 
překvapili. V našem týmu nastala veliká radost, 
pohár, medaile a diplom na nás nenechali dlouho 
čekat. Soutěž proběhla za krásného, parného so-
botního odpoledne, které vyústilo v blížící se vel-
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kou bouřku. Samotná soutěž se stihla uskutečnit 
a s prvními kapkami jsme se rozjížděli domů. Naše 
cesta vedla samozřejmě na naši základnu v Solci, 
kde jsme náš dvojitý úspěch řádně oslavili.

Netradiční útok Dobšín 2019 – 3. místo Muži

Našim druhým útočištěm se stal Bechov-Svobo-
dín, kde místní SDH uspořádalo 2. ročník hasič-
ské soutěže o pohár Formanka s názvem Hodge 
podge (Mišmaš). Soutěž se konala dne 3. 8. 2019. 
Naše smíšené družstvo mužů se dvěmi ženami 
se zúčastnilo po loňské zkušenosti podruhé a šlo 
odhodlaně do bojů proti silnějším účastníkům 
z blízkého i vzdáleného okolí. Podstatou soutěže 
je losování postů pro útok s výjimkou strojníka, 
v každém ze dvou útoků. Oba naše útoky, které 
se sčítaly, proběhly k naši spokojenosti, stříkačka 
opět nezklamala a dosáhli jsme poměrně dobré-
ho výsledku. V nabité konkurenci jsme se umís-
tili na pěkném 6. místě z 15 družstev v kategorii 
mužů. Soutěž proběhla za krásného počasí a vý-
borné organizace, my jsme si to opět užili a s dob-
rým pocitem odjížděli domů.

Hodge Podge (Mišmaš) Bechov 2019 – 6. místo Muži

Třetí zastávkou byla louka pod hradem Valečov, 
respektive hasičská soutěž se stříkačkou PS 8 
u příležitosti 110. výročí sDH Zásadka. Soutěž 
byla naplánována na sobotu 24. 8. 2019. Na sou-
těž se sjelo pět SDH okrsků se svými PS 8. Náš 
Solecký sbor vyrazil na tuto soutěž s družstvem 

žen a mužů a jako jediný si přivezl vskutku původní starou 
výzbroj pro útok. Soutěž se odehrála na dva měřené útoky 
na stopky s časově volnou přípravou základny. Na této sou-
těži nešlo ani tak o čas, ale zavzpomínat na útočení s těmito 
historickými stroji. V tomto duchu jsme i k soutěži přistupo-
vali a naše všechny útoky nebyly nijak oslnivé, až na jedno! 
Od pořadatelů jsme dostali ústní uznání za původní výzbroj 
a v útocích jsme předvedli také něco pro diváky. Ženy na-
vlékly slušivé černé elasťáky a návleky na ruce, doplněné 
vzdušnými červenými sukénkami. Muži se nakonec nechtěli 
také zahambit a oblékli si rovněž zmiňované sukénky. Pro 
umocnění druhého útoku někteří muži sundali i z pod suké-
nek kalhoty. Náš sbor přijel především podpořit oslavu výročí 
a naše kamarády, ale hlavně se příjemně pobavit. V obou 
kategoriích se družstva umístila na posledních místech a při-
vezla si pěkné diplomy za účast. Bylo krásně a všem se nám 
tam líbilo.

110. výročí SDH Zásadka – soutěž s PS 8

Posledním našim zastavením byl 13. ročník bítouchovské-
ho nasávání 2019, které se uskutečnilo 31. 8. 2019. Podsta-
tou soutěže je jeden útok s naléváním vody z kádě do savic 
a ve druhém doplňkovém útoku se nasává s vývěvou z pod-
zemní nádrže. Nutno na úvod nejprve říci, že po účasti našich 
dětí na Okrskové soutěži v Branžeži, byla dětem přislíbena, 
ještě jedna účast na soutěži a tou bylo zmiňované Bítouchov-
ské nasávání, ale s podmínkou běžných desetimetrových hadic 
a kratších savic, na které nejsou zvyklé. Co s tím! Nijak jsme 
nelenili a během týdne jsme bez problémů zkrátili starší hadi-
ce, dali zaplést spojky v servisu a ve finále jsme si svépomo-
cí zkrátili starší savice. Rázem byl materiál pro děti na světě. 
A tak za krásné srpnové sobotě jsme přijeli na soutěž s druž-
stvem dětí, žen a mužů. Naše účast byla po loňské deštivé 
zkušenosti teprve druhá a moc jsme se na další těšili, zejmé-
na když mělo být hezky. Soutěž probíhala po zkušenostech 
standardně a děti nastupovaly s jedním útokem do bojů mezi 
čtyřmi účastníky. Děti neměly v rámci standardních pravidel 
zkušenosti, ale svým umem přesto dokázaly získat výborné 
2. místo ze zmiňovaných 4 družstev v kategorii mladších a ob-
drželi medaile, diplom a tašku se sladkostmi. Ženy předved-
ly v čele se strojníkem standardní výkon, který stačil bohužel 
na „bramboračku“ - 4. místo z 5 družstev žen. Muži obdobně 
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následovali v tomto útoku ženy a po zdařilém útoku dosáhli 
na pěkné 5. místo z 8 družstev mužů. Následně pokračovala 
družstva volně přihlášená do útoku s podzemním sáním. Úto-
ku se zúčastnila 3 družstva žen a 7 družstev mužů. Po slušně 
předvedených útocích se naše ženy umístily na skvělém 2. 
místě, ale již bez ceny a muži získali 6. místo. V Bítouchově se 
nám opět líbilo a umoření celodenním vedrem jsme spokojeně 
odjížděli domů.

foto: Bítouchovské nasávání 2019 – 2. místo Děti

Ale jen zdánlivě! Naše pouť následovala cestu do Suhrovic 
a to k Suhrovickým rybníkům, kde se opět konaly lázeňské 
kolonády. Na požádání a vzájemnou výpomoc SDH Suhro-
vice jsme si přijeli volně zastříkat na jedno z mol a dokreslit 
tak atmosféru Lázeňské kolonády v podobě stříkající fontány. 
Každý z nás si mohl vyzkoušet funkci proudaře a libovolně si 
zastříkat zpět do vody. Uvítali to především děti, ale i někteří 
kolemjdoucí. Stříkání přerostlo následně i v koupání některých 
jedinců, zejména dětí.  A tak jsme tam společně blbli cca ho-
dinu a nečekaně tak příjemně zakončili konec soutěže, závěr 
hasičské sezóny a prázdnin se sluníčkem.
foto: Suhrovické Lázeňské kolonády 2019 – podpora akce

Luboš Koprnický
starosta SDH Solec – Malobratřice

lÁZeňskÉ kolonÁDY 
U sUHRovickÝcH 
RYbníkŮ
Druhé setkání u suhrovických rybníků. A jaké bylo? Podle re-
akcí návštěvníků to bylo odpoledne vydařené, plné vtipu, nad-
sázky, slunce a smíchu. Sluníčko opravdu hřálo a vydatně. 
Někdo se s chutí zapojil do lázeňské soutěže, někdo se lá-
zeňskou kolonádou jen tak procházel. Mnohé pobavil chlapec 
František ve Františkových lázních, Kneippovy lázně pak byly 
pro řadu hostů milým osvěžením. A tu se z vody ozvalo “Tento 
způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným…”, ano Rozmar-
né léto a jeho říční lázně. A tak kolonáda pokračovala kolem 

římských lázní přes kolonádu v Karlových Varech 
plnou laviček, které vybízely k posezení a odpo-
činku. Během korzování bylo možné se setkat 
s řadou historických či filmových postav, například 
s panem Heinrichem Kasparem von Mattoni a jeho 
ženou, pak také s manželkou Johanna Bechera 
paní Becherovou, po promenádě se procházela 
i Božena Němcová, jinde bylo možné potkat Eliš-
ku Krásnohorskou a řadu dalších a dalších postav. 
Na některých místech měli rozložený svůj venkov-
ní ateliér malíři, kteří na plátno přenesli krásnou 
scenérii suhrovických rybníků, jinde zase kreslířka 
zachytila tváře hostů. A kdo došel až k ostrůvku 
s houpačkou, žasl nad uměním provazochodkyně. 
Ale k lázním patří také lázeňské oplatky a byly tu 
a hostům je nabízeli dva fešní mládenci v námoř-
nickém oblečení, procházela se tu i lepá květinářka 
a pánům nabízela růži pro jejich partnerku. K vel-
kým lázním patří však také lázeňský pohárek. I ten 
si tu návštěvníci mohli koupit, originální suhrovicko 
drhlenské pítko s vlastním logem z karlovarského 
porcelánu. Po procházce lázeňskou kolonádou 
všichni velmi rádi přijali občerstvení. Nabízela jej 
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lázeňská kavárna Kočičí kabinet, děvčata připra-
vila různé druhy občerstvení obvyklé právě ve 30. 
letech, zmrzlinář kouzlil svou vynikající rolovanou 
zmrzlinu, nabídka v další kavárničce v podobě 
domácí limonády a různých druhů chutné kávičky 
přišla určitě každému vhod. V tomto horkém dni 
nesmělo chybět pivo a k němu grilované masíčko 
a každý velmi rád ochutnal pivo speciál.
Velkým lákadlem, především pro mužskou část 
hostů, byla auta. Auta všech různých značek 
a roku výroby. Krásní, naleštění miláčkové svých 
majitelů. Nechyběla ani různá motokola, motorky, 
pionýry, jejichž majitelé na jednom ostrůvku tábo-
řili, tak jako se tábořilo kdysi. Všechny tyto skvosty 
se dokonce vydaly i na svou spanilou jízdu kolem 
hradu Kost do Sobotky a zpět.
Atmosféra tohoto sobotního odpoledne se dá těžko 
popsat, ta se musela prožít. Díky všem, kteří naše 
pozvání na toto setkání přijali a díky všem, kteří 
se na přípravě tohoto dění u suhrovických rybníků 
podíleli, jsme mohli na účet varhan zaslat částku 
21 500 Kč. Ano, malá kapka v tom velkém moři, 
ale ohromné díky za ni. Věříme, že s vaší pomo-
cí se nám obnova kněžmostských varhan podaří. 
V České republice jsou pouze dva čistě empírové 
kostely a jedním z nich je právě ten kněžmostský 
a byla by škoda, aby v něm po jeho rekonstrukci 
nezazněly kostelní varhany. 
Druhé setkání je již tedy minulostí. Děkujeme 
za pomoc při jeho uskutečnění celé řadě lidí. 
Především Divadélku Človíček, které s námi toto 
setkání připravuje, jejich kamarádům a přátelům, 
bez nichž bychom takovou rozsáhlou akci neusku-
tečnili. Naše poděkování míří za hlavními sponzo-
ry, kterými byly firmy Lipraco, JaP - Jacina, obec 
Kněžmost, Agarden, tiskárna Geoprint, Pivovar 
Rohozec. Míří i za všemi, kteří připravili výborné 
občerstvení a velké poděkování pak za všemi, kte-
ří pomohli s nakládáním a dopravou všech potřeb-
ných rekvizit, opravdu si této pomoci velmi vážíme.
Tak snad příští rok u suhrovických rybníků opět 
nashledanou.

za Spolek pro záchranu kostela sv Fr. Serafínského 
Hana Bejrová a Eliška Josifová

sDH kopRník 
– nÁseDlnice 
UspoŘÁDAl 
DětskÝ Den
Jako již tradičně poslední srpnový víkend uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Koprník – Násedlnice v hasičárně a při-
lehlém areálu na Koprníku Dětský den, spojený s ukončením 
prázdnin. Členové a přátelé sboru připravili pro zúčastněné 
děti spoustu soutěžních atrakcí, včetně oblíbené střelby ze 
vzduchovky, a také spoustu drobných cen a dobrot za splně-
ní všech disciplín.  

Povedlo se zajistit i ukázku výcviku služebního psa p. Zdenko 
Klátikem z Násedlnice  a samozřejmě i ukázku hasičské tech-
niky, kterou jako vždy předvedli kolegové z SDH Kněžmost. 
Na závěr Dětského dne v úmorném vedru téměř všechny děti 
uvítaly možnost proběhnout proudem vody ze stříkačky. Dět-
ského dne se letos na Koprníku účastnilo 38 dětí různého 
věku, ale všechny dle jejich reakcí odcházely spokojené.

Na Dětský den volně navázala Členská schůze SDH, spojená 
s posezením členů a přátel sboru, v jejímž rámci došlo nejen 
ke zhodnocení dosavadní činnosti, ale i k ocenění některých 
členů sboru za jejich aktivní práci Čestným uznáním, navrže-
ným a odsouhlaseným Výborem SDH.

Obě akce se vydařily, všichni byli spokojeni. Slušností je zá-
věrem poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě i průběhu 
podíleli, zvláště pak obci Kněžmost, resp. Osadnímu výboru 
Koprník, který umožnil uspořádání akce v objektu hasičárny. 
Zároveň se budeme těšit na příští rok, kdy v tradičním termínu 
bychom Dětský den chtěli znovu pořádat.

za SDH Koprník – Násedlnice 
Mgr. Ladislav Kilián

jednatel
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Všem pořadatelům z řad hasičů ze Suhrovic, ka-
marádům, příznivcům z Drhlen, Dobšína, Mladé 
Boleslavi, Malobratřic. Jména uvádět nebudu, ale 
zcela určitě budou vědět, když toto budou číst.
Takže se budeme těšit na příští rok, kdy je zatím 
stanoven datum 1. 8. 2020.

Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice

letní setkÁní 
v sUHRovicícH
Pomalu se stává v Suhrovicích pravidelností, že 
v měsíci srpnu, zhruba v jeho polovině, se na návsi 
koná společenské setkání místních obyvatel, cha-
tařů, chalupářů i náhodně kolemjdoucích.
V letošním roce jsme provedli i změnu v hudební 
produkci a poprvé nám zahráli Bratři Omastové 
a myslím, že se to i povedlo. 
Někdo se mnou nemusí souhlasit, což je pochopi-
telné, protože věková skupina všech, kteří přišli je 
hodně různorodá napříč generacemi.
I když počasí nebylo jako v loňském roce, kdy se 
teploty pohybovaly i přes noc kolem 20°C, tak 
letošní účast byla opět dobrá a celá akce splnila 
účel.
Návštěvníci se bavili hudbou, občerstvením v po-
době grilované kýty, klobásami nebo chladivým 
mokem z Kláštera, něčím ostřejším z kalíšku, nebo 
naopak nealko dobrým přírodním džusem od míst-
ního podnikatele.
Nesmím zapomenout na ručně upečené preclíky 
od paní Krausové, které chutnaly náramně.
Sobotní večerní čas plynul a byl tu konec celého 
setkání, všichni se začali rozcházet až na pár je-
dinců, kteří zůstali i bez hudby a užívali si večer 
dál.
Doufám, že i letos se celá akce líbila a určitě příští 
rok bude v podobném termínu.
Za sebe jsem rád, že je zájem se takto setkávat 
a následně mě moc těší kladné reakce, a o to tu 
běží.
Ale nejedná se jenom o mě samotného, ale i ty, 
kteří pomůžou, když je třeba – členové našeho 
SDH, Obci Kněžmost za finanční podporu a dal-
ším, které jsem zmiňoval.
Děkuji a vážím si jakékoliv pomoci.

Ladislav Bartoň
předseda výboru Suhrovice, Drhleny, Čížovka

lÉto v sUHRovicícH 
A DRHlenÁcH
Sluneční paprsky pomalu slábnou a začínáme se připravovat 
na podzimní počasí. Přesto by nebylo na škodu se podívat 
na letošní léto, které jak v předchozích letech, přineslo dvě 
zajímavé akce, a to v každém měsíci jednu.
Na konci měsíce července se odehrál v Kempu Drhleny 2. 
ročník závodu horských kol – MTB Drhleny Race 2019 a 5. 
ročník Drhlenského triatlonu. Oba závody se uskutečnily 
ve stejný den, v sobotu 27. 7. 2019 od 10 hodin respektive 
od 14 hodin. Po ukončení závodů na oddych a relaxaci jsme si 
připravili hudební produkci z místních hudebních skupin Sací 
Bagři a Lihomor.
Ale vraťme se k průběhu dne, který skoro kopíroval loňské 
horké počasí. Již od rána slunce ukazovalo svoji sílu a dalo se 
očekávat velice zajímavé měření sil mezi přihlášenými účast-
níky. Nejprve přišla na řadu horská kola, kde celkem starto-
valo ve všech kategoriích 53 závodníků. Dospělé čekaly dva 
okruhy a děti jeden. Délka jednoho okruhu činila 17 km. Okruh 
se od loňské trasy nepatrně změnil, kdy přibyla část v okolí 
suhrovických rybníků a přejezd přes Sněhurku.
Nebudu moc rozvádět celkové výsledky, protože jmen a časů 
je mnoho, jenom se zmíním, že v kategorii mužů jsme měli 
stejného vítěze jako v loňském roce – Jan Horáček s celko-
vým časem 1:14hod.
V druhém sportovním klání triatlonu startovalo ve všech kate-
gorií celkem 64 závodníků.
Tratě ve všech disciplínách v pořadí plavání, kolo, běh byly 
hodně podobné jako vloni a opět jsme měli v kategorii mužů 
stejného vítěze – Michal Šťastný v čase 1:24hod. Samozřejmě 
nechci zapomenout na další kategorie, ale jako u kol by byl 
výčet dlouhý.
Po skončení závodů a vyhlášení výsledků nastal čas si sed-
nout, dát si pití, občerstvit se a nechat se unášet tóny kapel 
z Kněžmosta – Sacích Bagrů a Mnichova Hradiště – Liho-
moru.
Myslím si, že obě kapely předvedly úžasný výkon a všichni 
přítomní byli spokojeni a vydrželi až do konce.
Závěrem si dovolím říci, že letošní den v Drhlenách se vydařil, 
dávám úctu všem, kteří se zúčastnili, dokončili jeden či druhý 
závod v tak horkém počasí a hlavně, že nedošlo k žádnému 
zranění.
Ale celá akce není jenom o závodnících, kteří si přišli změřit 
svoji fyzičku. Nemůžu ani nechci zapomenout na ty, kteří vě-
novali svůj volný čas přípravě, průběhu a závěru celého dne 
nebo nás podpořili finančně nebo jiným způsobem. Jejich 
výčet také není malý, přesto je rád uvedu, protože jim patří 
velký dík:
V první řadě je to firmě Böllhoff, dále firmám AEES, Kautex 
Kněžmost, AgroVation Kněžmost, Pivovar Klášter, Kempu 
Drhleny, ENERVIT, Cyklo Faltýnek, Restaurace Satelit Židně-
ves, Nářadí a Nástroje Klemák, Lipraco, RPS, RESO MB, Au-
todoprava Petr Šotka, Michal Bašus, Jaroslav Najman a Obec 
Kněžmost.
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Bernart. Co se týče panství u Jičína a u Turnova, každý z bratří 
Valečovských měl jedno, Bartoš mladší měl krom Strak ješ-
tě Radim u Jičína a Zdeslav (Zdeněk) měl Zábrdovice a Jie-
chostřeby pod Kozákovem. A právě Jiechostřeby byly nejblíže 
k Rotštejnu i k Valečovu. A navíc se u Jiechostřeb měla v té 
době vyskytovat těžitelná ložiska tavitelných železných rud. 
Vzhledem k tomu, že železo bylo ve čtrnáctém století strate-
gická surovina, srovnatelná s uranem v padesátých letech mi-
nulého století nebo lithiem dnes, byla to dostatečná záminka 
pro soudní spor. A Vok z Rotštejna, člen rozvětveného rodu 
Valdštejnů byl známý sudič, který podle dobových kronikářů 
nestačil jezdit k zemskému soudu do Prahy, Nymburka a No-
vého Bydžova. Proto po nařčení bratří Valečovských Vokem 
z Rotštejna z napadení jeho území v letech 1316 - 1318 došlo 
k soudu až v roce 1324, kdy byl jeho výsledek zároveň zapsán 
do Desk zemských. 

Páni z Valečova se objevují v písemných pramenech počát-
kem 14. století v souvislostech s pleněním statků Voka z Rot-
štejna v letech 1316 – 1318, jehož se zúčastnili s celou řadou 
okolní šlechty. Ve sporech vystupují Bartoš starší z Valečova 
a Bartoš mladší (Bartoss iunensis de walecova et de Strak). 
Pozůstatky desk – Knihovna Národního musea, Praha, r. 1324.

Výsledek soudní pře byl nejspíš důvodem stěhování obou 
bratří Bartoše mladšího a Zdeňka Zábrdovce na Moravu. 
Tam zakoupili v roce 1325 hrad Štralek, podle kterého se 
psal Zdeňek ze Zábrdovic, Jiechostřeb a na Štralece. Bartoš 
měl krom spoluvlastnictví Štraleka ještě na Moravě vsi Če-
chy, Lešany a Lhotu. Zemřel po roce 1371. Jeho synové byli 
Jan, Mikuláš, a snad i Břeněk a Vaněk, v rodokmenu v letech 
1383 - 1393 uváděný jako Řehník ze Strak. Jan dosáhl nižšího 
kněžského svěcení, v letech 1377 - 1383 byl notářem a pro-

vAlečovŠtí 
Z vAlečovA 
A kněžMostA
Tímto článkem navazuji na článek ze Zpravoda-
je číslo 2/2015 - První majitelé Kněžmosta. Rod 
Valečovských z Valečova a Kněžmosta vlastnil 
panství Valečov a městečko Kněžmost nejdéle ze 
všech rodů do příchodu Valdštejnů. Valečov vlast-
nili od první zmínky v roce 1316 do roku 1481, kdy 
umřel poslední mužský potomek zdejší větve rodu 
- bezdětný Viktorin, to je 165 let. V Kněžmostě je 
první zmínka o Ctiborovi Valečovském až z roku 
1380, kdy jej vlastnil společně s Tupcem z Jiřic 
a Kněžmosta, to je 101 let. Valdštejnové vlast-
nili panství Valečov s Kněžmostem nepřetržitě 
od roku 1655, kdy druhou půlku Kněžmosta spolu 
s polovinou obce Branžež kupuje od Albrechta Ka-
pouna ze Svojkova Ferdinand Arnošt z Valdštejna 
a na Mnichově Hradišti. Mnichovohradišťská větev 
Valdštejnů drží toto panství nepřetržitě až do roku 
1945, to je 291 let. Hrad Valečov s panstvím a po-
lovinou Kněžmosta sice koupil jako konfiskát 
od císařské kanceláře již roku 1623 císařský ge-
neralissimus Albrecht Eusebius z Valdštejna, ale 
ten jej již roku 1628 prodává Gerhardovi Taxisovi 
z Hulstu za 30.000 zlatých - údajně jako splátku 
dluhu. Takže, pokud připočítáme k 291 letům sou-
vislé držby ještě toto pětileté intermezzo ze třiceti-
leté války, dostaneme výslednou dobu držby části 
panství jedním rodem 296 let.

A nyní něco k valečovským z valečova, erbu 
zlatého zářícího slunce v modrém poli

otázka první - odkud přišli
V tomto bodě neměli jasno ani takové kapacity, 
jako byl Augustin Sedláček, středoškolský pro-
fesor na gymnáziu v Písku a autor patnáctidílné-
ho díla Hrady, zámky a tvrze království Českého 
nebo Dr. Vítězslav Šimák, profesor historie na Kar-
lově univerzitě v Praze, autor Dějinných pamětí 
okresu Mnichovohradišťského. Vzhledem k tomu, 
že již roku 1316 vlastnili kromě Zábrdovic u Křin-
ce a Strak na okrese Nymburk ještě Jabkenice 
na okrese Mladá Boleslav, Radim u Jičína a zanik-
lou ves Jiechostřeby pod Kozákovem, je těžko říci, 
kde bylo původní sídlo rodu. Podle polohy jednot-
livých panství soudím, že původní sídlo rodu byly 
Zábrdovice u Křince. Je to severní okraj Polabí, 
v té době nejhustěji osídlená oblast Čech, zvaná 
Zlatý pruh země České. Pak mohlo dojít k získá-
ní panství Straky, ležící v téže lokalitě a nakonec 
panství Jabkenice, ležící na jižním okraji okresu 
Mladá Boleslav a sousedící s okresem Nymburk. 
Do jabkenického gotického kostelíka podával v le-
tech 1371 - 1401 kněze vnuk Zdeňka Zábrdovce 
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kurátorem konzistoře, zabýval se církevním právem. Roku 
1397 koupil od Vaňka díl domu a sladovny v Německém, dnes 
Havlíčkově Brodě a odchází z funkce notáře a prokurátora. 
Břeněk zdědil roku 1373 vsi Lhotu a Čechy, pak o něm zprávy 
končí. Mikuláš dostal od papeže faru ve Vtelně (Mělnickém?) 
a roku 1373 od papeže spolu s Břeňkem milost na odpuštění 
hříchů, kdyby náhle zemřeli. Tolik o moravské větvi Šimák, 
Dějinné paměti 1917.
Zdeněk ze Zábrdovic, Jiechostřeb a Štralece vlastnil na Mora-
vě hrad a panství Štralek a v Čechách hrad a panství Valečov. 
Měl sedm synů - Ješek, Zdeněk, Vojslav, Beneš, Ctibor, Hereš 
- Heřman a snad i Bartoš, zvaný Zábrdovec. Po smrti Zdeňka 
ze Zábrdovic prodávají podle Šimáka první tři synové Štralek 
císaři za 300 kop a dělí se.

valečov
Hrad Valečov byl po odchodu Bartoše Mladšího a Zdeslava 
- Zdeňka Zábrdovce (ze Zábrdovic, Jiechostřeb a na Štrale-
ce) nejméně 37 let bez hradního pána - od roku 1325, kdy 
oba bratří odešli na Moravu, kde si zakoupili hrad Štralek až 
do pravděpodobného návratu synů Zdeňka Zábrdovce před 
rokem 1362. 6. dubna roku 1362 poprvé podávají bratří Voj-
slav, Beneš, Ctibor a Hereš kněze ke kapli svatého Hypolita 
v Praze - Podskalí pod Vyšehradem. Když jej podávají téhož 
roku 14. prosince opět, jsou již jenom tři, Vojslav, Ctibor a He-
reš. Beneš mezi nimi chybí a ani později o něm není zpráv, 
pravděpodobně mezi šestým dubnem a čtrnáctým prosincem 
roku 1362 zemřel. To je důvod, proč se domnívám, že se vrá-
tili na Valečov již před rokem 1362, jak píše Šimák. Nedovedu 
si představit, jak by cestovali dvakrát během roku 1362 z Mo-
ravy ze Štraleka do Prahy a zpět, když mohli jet z Valečova, 
který je od Prahy vzdálen cca 60 km. Navíc na Štralece zůstali 
před rokem 1362 asi jen Bartoš mladší a Zdeněk Zábrdovec.  
Ješek odešel na Křinec, Bartoš na Slatinku a Vojslav, Beneš, 
Ctibor a Hereš na Valečov.  Datum úmrtí Zdeňka Zábrdovce 
na Štralece není známo. Vzhledem k tomu, že Štralek prodá-
vají jen tři bratří z Valečova, soudím, že zemřel mezi šestým 
dubnem a čtrnáctým prosincem 1362. 
Při první presentaci kněze ke kapli svatého Hypolita v Pra-
ze - Podskalí jsou ještě čtyři bratří z Valečova, ale při druhé, 
konané čtrnáctého prosince téhož roku jsou bratři jenom tři, 
čtvrtý bratr Beneš chybí, pravděpodobně před tímto datem 
zemřel. Potom ale nevím, kam odešel před smrtí Zdeňka 
Zábrdovce ze Štraleka jeho bratr Bartoš mladší z Valečova 
a jeho synovec Zdeněk.  Nejpravděpodobnější je to, že před 
prodejem Štraleka odešli na Valečov, kde mohli dožít.  Mezi 
bratry Valečovskými z Valečova, kteří podávají v roce 1362 
kněze ke kapli svatého Hypolita v Praze - Podskalí pod Vyše-
hradem není uveden, ač v této době prokazatelně žil. Pokud 
nejde o chybu písaře při psaní zápisu o presentaci kněze 
v kapli svatého Hypolita, což je u dvou zápisů o presentaci 
během jednoho roku (šestého dubna a čtrnáctého prosince 
1362) značně nepravděpodobné, a totéž se týká i Dějinných 
pamětí okresu Mnichovohradišťského od Dr. J. V. Šimáka 
soudím, že mohli oba dožít u Ješka na Křinci nebo u Bartoše 
na Slatince. Bartoš mladší z Valečova a jeho synovec Zde-
něk zemřeli buď roku 1371, nebo krátce po něm, po tomto 
roce o nich záznamy chybí. Jiná možnost mne nenapadá. 

stav hradu valečova
Po odchodu bratří Bartoše mladšího a Zdeňka Zá-
brdovce na Jiechostřebech a Štralece je od roku 
1325 hrad bez hradního pána. To ale neznamená, 
že by zůstal opuštěný. Na hradě zůstala minimálně 
správa panství (správce - purkrabí a písař, vojen-
ská posádka pro ochranu hradu a části zemské 
stezky mezi Kněžmostem a Mnichovým Hradiš-
těm. Spolu s nimi musela být na hradě čeleď, která 
se starala o hradní hospodářství a údržbu hradu. 
Vzhledem k tomu, že hrad byl v tomto režimu cca 
37 let, (synové Zdeňka Zábrdovce přišli až před 
rokem 1362) byl jistě značně zchátralý - čeleď udr-
žovala jen to nejnutnější a ostatní chátralo. Pokud 
Zdeněk Zábrdovec na Štralece zemřel již ve druhé 
půli roku 1362 a třem jeho synům se podařilo pro-
dat Štralek brzy po jeho smrti (datum úmrtí Zděnka 
ani prodeje Štraleka není známo) císaři za 300 kop 
(nevíme, v jaké měně, v té době platily v Čechách 
jak stříbrné české groše, tak zlaté florény), mohli 
s úpravami na Valečově začít dříve, než roku 1380, 
kdy se Ctibor Valečovský poprvé píše z Kněžmos-
ta. Při přestavbě zlikvidovali staré dřevěné stavby 
a na čtyřech hradních skalách postavili starý palác. 
Opevnění hradu zůstalo asi dřevěné až do jeho vy-
pálení v postě před velikonocemi 1439, jak o tom 
svědčí silné opálení skal v hradním parkánu. Ctibor 
se od roku 1380 píše z Valečova a Kněžmosta, tak-
že na Valečově zůstává jen Hereš - Heřman. Ctibor 
umírá ještě roku 1380 nebo krátce po něm, takže 
hrad i panství zůstává Herešovi. Ten umírá až mezi 
léty 1393 - 1409, kdy je jeho manželka Bětka popr-
vé uváděna jako vdova. Zbyli po něm dva synové, 
Bartoš a Bernart. Bartoš byl roku 1399 vysvěcen 
akolythou, aby mohl využívat výhod kněžského 
stavu, ale zůstal laikem (nezískal zatím žádné dal-
ší svěcení). Bernart získává Valečov a roku 1415 
od krále Václava IV. jako odúmrť panství Obrnice 
u Jičína. V letech 1383 - 1393 vystupuje s Herešem 
jako jeho zástupce Řehník ze Strak. V rodokmenu 
Valečovských je uveden jako čtvrtý syn Bartoše 
Mladšího z Radimě a ze Strak, takže by to byl bra-
tranec Herešův, ale toto je jediná zmínka o něm, 
a navíc je jako čtvrtý syn Bartoše mladšího z Ra-
dimě a ze Strak někdy uváděn Vaněk. Navíc se 
o panství Straky tehdy dělili Hereš a Bartoš, oba 
měli přídomek ze Strak. Dělení panství mezi více 
majitelů je v této době běžná praxe.

podpora Mistra jana Husa ve sporu o spisy 
jana viklefa
Bratří Valečovští patřili od začátku ke stoupencům 
Mistra Jana Husa. Postavili se za něho i v červnu 
roku 1410, kdy se dostal do sporu s církevní vrch-
ností o knihy Jana Viklefa (Jan Viklef, anglicky John 
Viklif, asi roku 1320 - 31. prosince 1384 byl anglický 
filosof a reformátor církve. Zasazoval se o návrat 
k prvotní chudobě církve, káral zhýralý život kněž-
stva i vysokého kléru. Zákon Boží sice povyšoval 
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nad zákony světské, ale zasazoval se o systém, kdy 
se církev stará o duchovní potřeby věřících, kteří 
ji za to živí a řízení státu přenechává králi, šlech-
tě a soudnímu aparátu, to znamená, že nesahá 
po světské moci.) Za tyto názory byl pronásledo-
ván, vyloučen z univerzity, ale nebyl nikdy souzen.
Když se pražský arcibiskup postavil proti Husovi, 
zakázal mu kázat a nakonec na něj uvalil klatbu, 
postavil se za něj mladý mistr Zdislav ze Zvířetic, 
Jan z Jesenice a mnozí jeho další stoupenci, včet-
ně obou bratří Valečovských (Bartoš však musel 
získat mezi léty 1399 až 1409 minimálně jedno 
vyšší kněžské svěcení, protože již roku 1409 je 
zván klerikem, což by u pouhého akholity prav-
děpodobně nebylo možné). 25. června podepsali 
stoupenci Husovi odvolání k papeži, nabízeje se 
k hádání, že není bludů v knihách odsouzených. 
Tolik Šimák, Paměti, str. 132. A nyní perlička. Spor 
měl mezinárodní ohlas. Mistru Zdislavu ze Zvířetic 
nebo panu Vokovi z Valdštejna adresoval přední 
podporovatel viklifismu v Anglii John Oldcastle, 
lord Cobham 8. září 1410 list plný účasti a povzbu-
zení - Šimák, Paměti, str. 132.

Husitské války
Bratří Valečovští se do husitských válek zapojili již 
30. dubna 1420, když pomohli Hynkovi Krušinovi 
z Lichtenburka, veliteli oddílu Orebitů, táhnoucímu 
na pomoc Praze dobýt cistercký klášter na Kláš-
teře - Hradišti. Tím, že Orebité zlikvidovali jeden 
z nejbohatších cisterckých klášterů (v době vypá-
lení měl v držení 110 vesnic a 25.000 ha země-
dělské půdy), zbavili bratry Valečovské povinnosti 
platit klášteru 2 kopy grošů českých ročního úroku. 
Zda odcházejí s Orebity na pomoc Praze, nebo se 
připojují k husitskému hnutí až po obdržení dopisu 
Jana Žižky z Trocnova z 30. března 1422, nevíme.

Slovutným statečným Bratřím v naději Boží Bar-
tošovi Bernartovi z menšího Thábora na Valečově 
buď dán. 30. březen 1422. /List Jana Žižky z Troc-
nova (Kalicha) bratřím Valečovským. Knihovna 
Národního muzea, sig.zlomky lac83/

Protože je v tomto dopise oslovuje jako "statečné 
bratry v naději Boží z menšího Tábora na Vale-
čově" soudím, že byli součástí husitského vojska 
již od vypálení Kláštera Hradiště 30. dubna 1420. 
Malý Tábor byl označení pro oddíl Orebitů z Orebu 

u Třebechovic východně od Hradce Králové. Bratří Valečov-
ští setrvávají v uskupení Orebitů. Pravděpodobně se koncem 
roku 1421 podílejí na dobytí Jičína pana Čeňka z Vartenberka. 
V uskupení Orebitů jsou určitě i na jaře roku 1423, kdy počát-
kem března vtrhli do Mnichova Hradiště, kde pobrali olovo. 26. 
března 1423 je zve Jan Žižka z Trocnova na poradu do Vilémo-
va, kde se má ujednat další postup v husitském hnutí.  

Milost Ducha svatého ráčiž přebývati s Vámi i s námi a Osví-
titi srdce, rozumy naše, chloubu Synu Všemohoucímu, Bra-
tři v Pánu Bohu nejmilejší, dávám Vám věděti, že jsem Nyní 
na Vilémově a žádám Vás některého, abyste ke mně Přijeli je-
den z Vás, abychom spolu rozmluvili a poctili Líbezně našeho 
Pána Boha Všemohoucího a také Vám Vědět dávám, že jsem 
s Táborskými zůstal zajeden Zlomek a poddali jsou se dobro-
volně mně poslušni býti, Jakožto kdy i kázalť jsem pole sbírati 
a po třech stech Také posílám do Vašich a nešť abychom se 
všichni nyní O Velikonocích ve středu neb konečně ve čtvrtek 
v Brodu Německém potkali, tu kdež jsme přežili a tu zůsta-
li podle Pravdy Boží za jeden zlomek a podle Jeho zákona 
Svatého a Rady chudých i bohatých v pravdách Otce našeho, 
Pána Všemohoucího, pro ty ne věčným pokrytcům domácím 
i Cizozemským páterům, věděti Vám dávám, že jest kněze uje-
lo Pryč ze země a příměř abyste s panem Čeňkem nečinili, 
lečbyste Měli i s jinými sousedy okolo sebe a na té věci bohdá 
mi oznámili Na Vilémov. 

Jan Zizka z Kalicha

Od května 1423 jsou bratří Valečovští poradci Žižkovi. To už 
ale vzniká koalice umírněných Pražanů a katolické a kališnic-
ké šlechty proti Žižkovi. Protože k prvnímu střetu obou stran 
došlo již 4. srpna 1423 u Strauchova dvora u Hradce Králové, 
kde Žižka porazil kališnické vojsko Diviše Bořka z Miletína. Je-li 
datace bitvy u Strauchova dvora správná, musela se uvedená 
koalice začít formovat již po poradě ve Vilémově na jaře 1423. 
Po předchozích úspěších se Žižka objevuje v Pojizeří, kde 7. 
března dobývá město Turnov a hrad Valdštejn u Turnova. Ten 
dostali za odměnu bratří Valečovští. K další bitvě s koalicí Pra-
žanů a kališnické a katolické šlechty došlo 7. července 1424 
u Malešova, kde Žižka zvítězil. V září 1424 upustil na přímlu-
vu Jana Rokycany od záměru zničit Prahu (Jan Rokycana, 
od roku 1424 čelný představitel pražského kněžstva, od roku 
1430 mistr pražské univerzity, od roku 1435 zvolený arcibis-
kup pražský, zvolený husitským zemským sněmem). Na Špitál-
ském poli uzavřel Žižka s Pražany mír, který znamenal vrchol 
Žižkovy moci a vlivu v Čechách. Nově vytvořená koalice měla 
ovládat i Moravu. Při výpravě husitských vojsk na Moravu ze-
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mřel při obléhání Přibyslavi 11. října 1424 (údajně na hlízový 
mor - Ecyklopedie, svazek 6, str. 902 - 903, Praha 1987). Zda 
byli na tomto tažení i bratří Valečovští nevíme. Roku 1424 prav-
děpodobně zemřel Bernardt z Valečova. V dalších letech jsou 
zprávy jen o Bartošovi. O něm jsou zprávy ještě z roku 1427 
a 1431, působí ve vojsku Sirotků. Po bitvě u Ústí nad Labem 
došlo k další roztržce mezi Pražany a nyní již Sirotčím vojskem. 
V listopadu roku 1426 přitáhl Hynek z Valdštejna s Pražany 
k Mnichovu Hradišti a v prosinci k Valečovu, který oblehl. Bo-
hužel nevíme, jak tažení dopadlo, Valečov asi dobyt nebyl. 17. 
dubna 1427 byl v Praze díky zradě služebníků, mezi kterými 
byl i Jan Rozvoda ze Stakor, zajat Sirotky a Tábority litevský 
kníže Zikmund Korybut, kandidát umírněného pražského hu-
sitského křídla na budoucího českého krále. Kníže byl uvězněn 
na hradě Valdštejně, který tou dobou vlastní Bartoš Valečovský 
z Valečova. Zde zůstal až do svého vyhoštění ze země.
Poslední zápis o Valečově a Valečovských před osudnou bi-
tvou u Lipan je z roku 1433, kdy na Valečově hospodaří paní 
Machna, vdova po Bartošovi. Její nejstarší syn je od tohoto 
roku veřejně činný (v Sirotčím vojsku?), takže na hradě zůstá-
vá jen Machna s dětmi. Následujícího roku se 30. května 1434 
strhla u Lipan bratrovražedná bitva mezi dvěma frakcemi hu-
sitského vojska. Umírněné křídlo, podporované katolíky zde 
porazilo vojsko Sirotků a tím skončili husitské války. A to je 
zatím vše. Příště: Vypálení Valečova Jindřichem Děčínským 
z Vartenberka, poslední Valečovští.

A nyní něco k dané problematice
Rozplétat dějiny čtrnáctého a patnáctého století je jako luštit 
křížovku nejvyšší obtížnosti. Písemných pramenů je pomálu, 
a pokud jsou, tak buď mlčí, jsou nepřesné nebo si přímo pro-
tiřečí. Kronikám nelze stoprocentně věřit, jsou psány pro moc-
né a vládnoucí. Další zdroj - náhrobky, pokud jsou zachovalé 
a dostupné jsou občas tak ošlapané, že jsou téměř nečitelné 
(náhrobek Straky z Nedabylic na věži kostela v Solci) nebo 
byly při přestavbách kostela použity jako stavební materi-
ál (náhrobek, kryjící větrací šachtu krypty v kostele v Bosni), 
případně byly rozbity a použity jako stavební kámen (zlomky 
náhrobků v muzeu v Mladé Boleslavi). Proto omluvte případné 
nepřesnosti v dataci, byly způsobeny výše uvedenými důvody.

Seznam literatury:
J.V.Šimák - Dějinné paměti okresu Mnichovohradišťského, 
Mnichovo Hradiště 1917
Augustin Sedláček - Hrady, zámky a tvrze království Českého 
díl 10 - Mladoboleslavsko, Reedice Jitex Písek
Malá československá encyklopedie - díl 3 Academia 1986, díl 
6 Academia 1987
Materiály z expozice hradu Valečova 2019

Na závěr poděkování všem, kteří mi pomohli sehnat materiál 
na tento článek:
Jiřímu Jarošovi za dopravu a fotodokumentaci, paní Stanisla-
vě Drdolové za vytištění fotodokumentace, panu Zdeňkovi, 
kastelánu hradu Valečova za umožnění fotografování v hradní 
expozici a poskytnutí materiálu k nálezu z roku 2010.

ing. Theodor Honický
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě

MUži i ženY poZoR!
Obracím se dnes na všechny odvážné muže (ne-
jen místní) s jedinečnou nabídkou. Náš amatér-
ský pěvecký sbor vystupující pod názvem Can-
tores pontim principis (čti Pěvci mostu kněžnina) 
naléhavě hledá schopného (nebo i méně schop-
ného) tenora do svého lůna. Na věku ani pohlaví 
nezáleží, vítány jsou i ženy hlubšího hlasu. Jen 
je důležitá chuť se zapojit do našich aktivit, vy-
stoupení při různých, zejména žertovných, příle-
žitostech – jarmarky, masopust, poutě, advent-
ní koncerty, příležitostně mše… Jsme skupina 
nadšenců, vystupujeme několik let a baví nás 
to čím dál víc. Zkoušky máme v přístavbě ma-
teřské školy v Kněžmostě každý pátek od 17:45 
hodin. Hráči na hudební nástroje vítáni! Ozvat se 
můžete i naší sbormistryni Elišce Josifové (tel.: 
774 337 178) nebo manažerce Janě Prokorátové 
(tel.: 731 432 965) a omrknout nás na webu htt-
ps://cantores-pontem-princeptis.webnode.cz
Přijďte se pobavit, uvolnit a zazpívat si!

Kateřina Pospíšilová
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KONCERTY • FILMY
DIVADLO • VÝSTAVY
SESKOKY PARAŠUTISTŮ
VOJENSKÁ TECHNIKA
BOJOVÉ AKCE

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Akce je pořádána u příležitosti oslav 30. výročí 
„sametové revoluce“. Koná se za podpory Ministerstva 
kultury České republiky, Libereckého kraje, 
Technické univerzity Liberec a mnoha dalších.
Projekt RALSKO – 30 LET SVOBODY by chtěl nejen 
připomenout dění v České republice před rokem 
1989, ale zároveň představit možný rozvoj celého 
území do budoucna. Jedná se o velmi významné 
výročí, které je spjato s pádem „železné opony“ 
a svobodným demokratickým rozvojem naší země 
a společnosti. Jde o jeden ze zásadních milníků v naší 
historii a je naší povinností si jej připomínat stále častěji 
a z naší nedávné minulosti se do budoucna poučit.
 
Akce je určena všem. Těm, kdo dobu před rokem 
1989 pamatují i těm, kteří se narodili už ve 
svobodných letech. Program bude připraven jak pro 
malé děti, tak pro návštěvníky všech generací.

KDY A KDE?
19. 10. 2019, Ralsko – Letiště Hradčany

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
• program pro rodiny s dětmi
• ukázky z vojenské historie (1. a 2. světová válka, 

obsazení letiště Sovětskou armádou)
• velké množství vojenské techniky včetně letadel
• letecké ukázky
• celodenní koncerty
• beseda významných osobností 

k tématu 30 let svobody
• promítání válečného filmu
• výstavy…
 
JAKÉ KAPELY USLYŠÍTE?
Ladybirds • Sebastian • Big’O’Band
Epydemye • Pražský výběr • Fleret
Michal Prokop & Framus Five
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NABÍDKA PARTNERŮM
• propagace Vaší firmy prostřednictvím 

moderátora několikrát během akce

• propagace Vaší firmy na LED obrazovce 
hlavního pódia v průběhu celé akce

• propagace na plachtách a bannerech 
v prostorách akce

• propagace na sociálních sítích

• propagace Vašeho loga na billboardech 
a bannerech, které budou umístěny 
v městech a obcích Libereckého kraje

• možnost roznášení propagačních 
letáčků Vaší firmy v areálu

• možnost umístění stánku v areálu

• možnost VIP přístupu do backstage

CENY VSTUPENEK
1. vlna – do 31. 8. 2019
nebo do vyprodání: 120 Kč

2. vlna – do 18. 10. 2019 
nebo do vyprodání: 170 Kč

3. vlna – na místě: 200 Kč

 
MOŽNOST PRO PARTNERY
Pro Vás, jako pro partnery akce je možné 
udělit množstevní slevu při nákupu vstupenek 
(např. pro Vaše zaměstnance):
 
100–150 ks: 110 Kč/ks
150–500 ks: 100 Kč/ks
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poDěkovÁní
Poděkování patří obecnímu úřadu a všem pracovníkům, 
kteří se podíleli na instalování pohodlných odpočinkových 
laviček pro naše obyvatele i ostatní návštěvníky lesopar-

ku Důně. Celková úprava této lokality je pěkná a svědčí 
o dobré péči, která je jí věnována. Doufám, že my občané 
budeme svým chováním přispívat k její kráse.

Děkujeme Marie Ferklová

poZvÁnkA
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí,
zve spoluobčany na výstavu věnovanou 100. výročí zave-
dení české měny  pod názvem "cesta ke koruně". Výsta-
va se koná ve zrekonstruovaných prostorách budovy čp. 
218 na náměstí ve dnech 19. – 20. října 2019. Dozvíte 
se například, co bylo vše nutné udělat, než mohla být 

zavedena nová měna, nebo čím jsme mohli platit, když 
by se název koruna neujal. Mohl to být sokol, frank, řepa 
a další návrhy kovových i papírových platidel či poukázek. 
Uvidíte kopie mincí a bankovek, vytvořené jen jako návr-
hy, zkušební tisky a ražby i první platidla nové republiky. 
Akce je realizována za finanční podpory obce Kněžmost.

Srdečně zve Honc Václav
předseda spolku


