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ÚvoD
Milí spoluobčané, 
dostáváme se opět na konec dalšího roku. Věřím, že pro mno-
hé z vás to byl rok krásný a důležitý. Také pro naši obec byl 
letošní rok velmi důležitý. A to z toho důvodu, že se podařilo 
dokončit a otevřít novou školu, kterou jsme tolik potřebovali. 
Proto považuji odcházející rok za velice pozitivní. Ale nebyla 
to pouze škola, co nám přineslo radost a potěšení z dobře od-
vedené práce.

Myslím, že po desítkách let se rovněž naše knihovna dočkala 
důstojného místa v centru dění – na náměstí. Dá se tedy říci, 
že jsme si letos společně nadělili pěkné dárky pod strome-
ček.  Na místě je poděkovat všem, kteří se o to přičinili. Jistě 
nemusím jmenovat, všichni vědí, pro koho jsou tato slova díků 
určena.
Máme tu adventní čas, proto se pokusme trochu zastavit a po-
slední dny roku prožít se svými blízkými v klidu a pohodě. Ně-
kdo vyrazí za sportem, někdo zvolí procházku po okolí nebo 
vánoční pohádku v televizi, prostě to, co má rád. Doufám, že 
i děti budou o Vánocích spokojené a snad jim to nějaký čas 
vydrží.
Přeji všem příjemné, pohodové Vánoce a co nejlepší začátek 
příštího roku 2020.

Ing. Adam Pospíšil
místostarosta obce

MoZAikA ÚspěcHŮ
Pomalu končí další rok a přichází čas Vánoc. Ob-
dobí, kdy se bilancuje a hodnotí. Ohlédneme-li se 
u nás v Kněžmostě, musíme mít z výsledků obě-
tavosti a pracovitosti mnohých z vás velmi dobrý 
pocit. Rok 2019 byl v některých aspektech mimo-
řádný.
Samozřejmě všemu dominuje naše nová škola, 
s kterou jsme udělali další krok k vytvoření od-
povídajícího prostředí pro vzdělávání naší mladé 
generace. Splnili jsme jednu z veledůležitých pod-
mínek dnešní náročné doby na kvalitní vzdělávací 
proces.
Nesmíme však opomenout další úspěchy, kterých 
bylo dosaženo. Především obecní knihovna a celé 
kulturně vzdělávací centrum dostalo přestěho-
váním nové rozměry. Nejen velikostí, ale hlavně 
úrovní patříme jednoznačně mezi nejlepší.
Nejnovějším počinem je i nový Kněžmostský bet-
lém a Boží hrob v místním kostele, které byly před-
staveny široké veřejnosti první adventní neděli. 
Především nové ztvárnění betlému přináší ojedi-
nělý zážitek.
Ve výčtu úspěchů nechci opomenout ani výsled-
ky našich sportovců. Nejmladší fotbalisté krá-
čejí od vítězství k vítězství, dorostenci přezimují 
v okresním přeboru na druhém místě a místní do-
spělí fotbalisté dokonce okresní přebor vedou.
Významným krokem v oblasti životního prostředí 
bylo i zavedení sběrných nádob na rozšířené třídě-
ní v odpadovém hospodářství. Když se rozhlédne-
te nejen po okrese, tak je vidět, že patříme téměř 
mezi průkopníky tohoto způsobu řešení.
Tímto stručným přehledem jsem chtěl vytvořit ja-
kousi mozaiku úspěchů právě končícího roku 2019 
a hlavně všem poděkovat za dobře odvedenou 
práci.
Je mezi námi hodně těch, kterých si můžeme vážit 
a kteří nevidí v dnešním uspěchaném světě jenom 
sami sebe. Veliké díky.
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čanům Kněžmosta a okolí můžeme nabídnout kvalitní letní 
koupání. Pro další léta si můžeme přát dostatek slunečných 
a teplých dnů, a tím i mnoho spokojených návštěvníků na-
šeho rekreačního zařízení. Pro zajímavost uvádím pár údajů 
z letošní sezóny: 

11. 6. napuštění velkého bazénu a brouzdaliště

16. 9. minimální změřená teplota vody v sezóně VB – 17,0 °C

13. 6. 1. koupací den, zahájení koupací sezóny 2019

30. 6.  největší návštěva na koupališti v sezóně 2019

26. 6. maximální změřená teplota vody v sezóně VB - 27,0 °C 

26. 6. nejteplejší den na koupališti, vzduch 35,2 °C

15. 9. poslední koupací den sezóny 2019

16. 9. ukončení sezóny 2019

Mgr. Jiří Lehečka
správce bazénu

stARostovÉ 
A AGRovAtion 
poDepsALi 
MeMoRAnDUM
Koncem listopadu se uskutečnilo setkání starostů Mnichova 
Hradiště, Bakova nad Jizerou, Kláštera Hradiště nad Jizerou, 
Ptýrova, Bosně a Kněžmosta s vedením společnosti AgroVati-
on Kněžmost. Předmětem jednání bylo snížení dopadu zápa-
chu během aplikace hnojiv na obhospodařovaných katastrech. 
Byly zformulovány zásady, k jejichž dodržování se společnost 
AgroVation zavázala podepsáním společného memoranda. 
Ačkoliv toto memorandum neznamená, že se zápachu zcela 
zbavíme, je jisté, že byl udělán další krok k tomu, aby se nám 
všem na Kněžmostsku napříště lépe dýchalo.
Text memoranda naleznete v aktualitách na webu obce Kněž-
most. 

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

Vážení spoluobčané, přeji vám krásné Vánoce, 
pevné zdraví a štěstí do roku 2020.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

seZÓnA 2019 
nA koUpALiŠti 
v kněžMostě

Letos jsme zahájili koupací sezónu 13. června 
2019. V letošním roce byly podmínky pro koupá-
ní průměrné. V neděli 15. 9. byl poslední kou-
pací den a 16. 9. jsme vypnuli čerpadla a udě-
lali tak definitivní tečku za letní sezónou. Oproti 
loňsku jsme vybrali na vstupném o 41,2 % méně 
(loni byla nejlepší sezóna v historii koupaliště). 
Tržba z permanentek byla rekordní (rekordní po-
čet prodaných permanentek - 364). Celkově byly 
tržby z koupaliště nižší oproti loňsku o 28,0 %. 
Návštěvnost byla z hlediska prodaných lístků 
průměrná (prodalo se 4 381 lístků). Návštěvnost 
koupaliště závisí na počasí. Letos jsme zazna-
menali průměrnou celkovou návštěvu koupališ-
tě. Sezóna začala kvůli opravě bazénu o 14 dnů 
později. Posledním skutečně horkým dnem bylo 
1. 9. 2019. Zajímavé je, že se prodalo rekordní 
množství permanentek.  Největší návštěva byla 
v neděli 30. 6. 2019. Tento den se také proda-
lo nejvíce lístků – 268 (absolutní rekord v historii 
našeho koupaliště je 384). Je nemožné spočítat 
přesně rekordní návštěvu, protože držitelů per-
manentek bylo v letošní sezóně 364 a dětí, které 
nemusí platit, bývá na koupališti také dost. Od-
hadem se letošní rekordní návštěva dne 30. 6. 
pohybovala okolo 450 návštěvníků. V nejbližší 
době bude potřeba investovat peníze do výměny 
filtračního písku a pokračovat s výměnou kachli-
ček na dně bazénu. Je potěšitelné, že fungování 
našeho koupaliště je pro obec prioritou a že ob-
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OBECNÍ  ÚŘAD KNĚŽMOST 
Na Rynku 51 

294 02  Kněžmost 
 

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU KNĚŽMOST V DOBĚ SVÁTKŮ (2019 - 2020) 
Informujeme občany o omezení provozu obecního úřadu. 

V době od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 budou úřadovat tato pracoviště: 
 
pondělí, 23. 12.   do 13:00 hodin 

  PODATELNA, POKLADNA (Petra Plívová)  
  STAVEBNÍ TECHNIK (Ing. Jiří Maťák) 
  TAJEMNICE (Ing. Radka Maděrová) 
 
úterý, 24. 12.  ZAVŘENO - SVÁTEK 
středa, 25. 12. ZAVŘENO - SVÁTEK 
čtvrtek, 26. 12. ZAVŘENO - SVÁTEK 
pátek, 27. 12. ZAVŘENO  
 
pondělí, 30. 12.  8:00 - 11:00 hodin  

  PODATELNA, POKLADNA, EVIDENCE OBYVATEL, 
CZECH POINT (Michaela Kastnerová) 

 
úterý, 31. 12. ZAVŘENO  
 
 
 
středa, 1. 1. 2020 ZAVŘENO - SVÁTEK 
 
čtvrtek, 2. 1. 2020 PODATELNA, POKLADNA, EVIDENCE OBYVATEL, 

CZECH POINT (M. Kastnerová) 
  SPRÁVA MAJETKU (Ing. Lenka Hybnerová) 
 
pátek, 3. 1. 2020 PODATELNA, POKLADNA, EVIDENCE OBYVATEL, 

CZECH POINT (M. Kastnerová) 
  STAVEBNÍ TECHNIK (Ing. Jiří Maťák) 
  SPRÁVA MAJETKU (Ing. Lenka Hybnerová) 
  TAJEMNICE (Ing. Radka Maděrová)  
 

 
 

Od pondělí 6. ledna 2020 bude na OÚ Kněžmost běžný provoz. 
 

Za celý kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Kněžmost přeji našim občanům klidné svátky, hodně 
zdraví a pohody do nového roku. 

Ing. Radka Maděrová, tajemnice 
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Kněžmost-Násedlnice-Kněžmost
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020   

1 km km km km km tč 2
Xee Xee
6:42 0 1 od Kněžmost,,nám. př 13:05
6:44 1 2 Kněžmost,Žantov 13:02
6:47 3 3 Kněžmost,Lítkovice 13:00
6:49 3 4 Kněžmost,Chlumín 12:58
6:51 5 5 Kněžmost,Chlumín,otočka 12:56
6:55 7 6 Kněžmost,Násedlnice 12:52
6:58 9 7 Kněžmost,Koprník 12:49
6:59 9 8 Kněžmost,,žel.zast. 12:48
7:01 10 9 Kněžmost,,Nádražní 12:46
7:02 10 10 př Kněžmost,,nám. od 12:45

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince. Všechny spoje zajišťuje nízkokapacitní autobus!
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

ee (nejede o prázdninách) nejede od 23.12.2019 do 03.01.2020, od 31.01.2020 do 07.02.2020, 09.04.2020, od 01.07.2020 do 31.08.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020

Kněžmost-Mladá Boleslav
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020   

1 3 15 5 7 9 11 13 km km km km km tč 2 4 6 8 10 12 16 14
X X 6+gh X X X X Xdb X X X X X X 6+gh Xdb

5:50 7:05 7:55 9:35 13:55 14:55 16:20 18:10 0 0 1 od Kněžmost,,nám. př 6:42 8:00 10:40 14:40 15:40 17:15 17:55 19:05
5:52 7:07 7:56 9:36 13:56 14:56 16:21 18:11 1 1 2 Kněžmost,,Nádražní 6:41 7:59 10:39 14:39 15:39 17:14 17:54 19:04
5:54 7:09 7:58 9:38 13:58 14:58 16:23 18:13 3 3 3 Kněžmost,,žel.zast. 6:39 7:57 10:37 14:37 15:37 17:12 17:52 19:02
5:56 7:11 7:59 9:39 13:59 14:59 16:24 18:14 3 3 4 Kněžmost,Koprník 6:38 7:56 10:36 14:36 15:36 17:11 17:51 19:01
5:59 7:14 8:01 9:41 14:01 15:01 16:26 18:16 5 5 5 Kněžmost,Násedlnice 6:35 7:53 10:33 14:33 15:33 17:08 17:48 18:58
K K K 9:42 K K K K K 5 6 Kněžmost,Žabokliky K K 10:32 K K 17:07 K 18:57
K K K 9:44 K K K K K 7 7 Kněžmost,Úhelnice K K 10:30 K K 17:05 K 18:55
K K K 9:46 K K K K K 8 8 Husí Lhota K K 10:28 K K 17:03 K 18:53
K K K 9:49 K K K K K 11 9 Plazy,Valy K K 10:24 K K 16:59 K 18:49
K K K 9:52 K K K K K 13 10 Dolní Stakory K K 10:21 K K 16:56 K 18:46

6:04 7:19 8:06 9:56 14:06 15:06 16:31 18:21 8 15 11 Kosmonosy,Horní Stakory 6:31 7:49 10:19 K 15:29 16:54 17:44 18:44
6:07 7:22 8:09 9:59 14:09 15:09 16:34 18:24 10 17 12 Kosmonosy,,nám. 6:28 7:46 10:16 K 15:26 16:51 17:41 18:41
6:09 7:24 8:11 10:01 14:11 15:11 16:36 18:26 11 18 13 Kosmonosy,,Transcentrum 6:26 7:44 10:14 K 15:24 16:49 17:39 18:39
K K 8:16 10:06 14:16 15:16 16:41 18:31 13 20 14 Mladá Boleslav,,aut.st., nást. 14 6:22 7:40 10:10 14:20 15:20 16:45 17:35 18:35

6:13 7:28 : : : : : : 13 15 Mladá Boleslav,,Václava Klementa : : : : : : :
6:17 7:32 : : : : : : 13 16 př Mladá Boleslav,,Na výstavišti od : : : : : : :

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince. Všechny spoje zajišťuje nízkokapacitní autobus!
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech K spoj jede po jiné trase

6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky
db (nejede na Silvestra) nejede 31.12.2019
gh (jede o červnových sobotách a o všech prázdninových víkendech) jede 06.06.2020, 13.06.2020, 20.06.2020, od 27.06.2020 do 30.08.2020

Kněžmost-Mnichovo Hradiště
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020   

1 3 7 9 11 13 15 19 km km km km km tč 2 4 6 8 10 12 14

Xfe Xcc Xeb X X Xeb Xea X Xfe Xeb X X Xeb Xch X
6:45 8:30 9:10 11:00 13:30 15:55 16:45 17:45 0 1 od Kněžmost,,nám. př 7:05 9:30 11:25 13:55 16:15 17:15 18:10
6:48 8:33 9:13 11:03 13:33 15:58 16:48 17:48 2 2 Boseň 7:02 9:27 11:22 13:52 16:12 17:12 18:07
6:51 8:36 9:16 11:06 13:36 16:01 16:51 17:51 4 3 Mnichovo Hradiště,Dobrá Voda 6:59 9:24 11:19 13:49 16:09 17:09 18:04
6:53 8:38 9:18 11:08 13:38 16:03 16:53 17:53 6 4 Mnichovo Hradiště,,Jiráskova 6:57 9:22 11:17 13:47 16:07 17:07 18:02
6:55 8:40 9:20 11:10 13:40 16:05 16:55 17:55 7 5 př Mnichovo Hradiště,,nám., nást. 6 od 6:55 9:20 11:15 13:45 16:05 17:05 18:00

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince. Všechny spoje zajišťuje nízkokapacitní autobus!
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

cc (jede v letním období) jede od 01.07.2020 do 31.08.2020
ch (nejede během vánočních svátků) nejede 23.12.2019, 27.12.2019, 30.12.2019, 31.12.2019
ea (nejede o vánočních a letních prázdninách) nejede od 23.12.2019 do 31.12.2019, od 01.07.2020 do 31.08.2020
eb (nejede o letních prázdninách) nejede od 01.07.2020 do 31.08.2020
fe (jede o prázdninách) jede od 23.12.2019 do 03.01.2020, od 31.01.2020 do 07.02.2020, 09.04.2020, od 01.07.2020 do 31.08.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020

Kněžmost-Suhrovice-Kněžmost
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020   

km km km km km tč 2 4 6 8
Xch Xch Xee Xch

0 1 od Kněžmost,,nám. př 6:59 10:59 12:44 17:34
2 2 Kněžmost,Soleček 6:56 10:56 12:41 17:31
3 3 Kněžmost,Solec 6:54 10:54 12:39 17:29
4 4 Kněžmost,Malobratřice 6:52 10:52 12:37 17:27
5 5 Kněžmost,Čížovka 6:50 10:50 12:35 17:25
6 6 Kněžmost,Drhleny 6:48 10:48 12:33 17:23
7 7 Kněžmost,Suhrovice 6:46 10:46 12:31 17:21
8 8 Kněžmost,,Na Dolích 6:45 10:45 12:30 17.20
9 9 př Kněžmost,,nám. od 6:43 10:43 12:28 17:18

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince. Všechny spoje zajišťuje nízkokapacitní autobus!
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

ch (nejede během vánočních svátků) nejede 23.12.2019, 27.12.2019, 30.12.2019, 31.12.2019
ee (nejede o prázdninách) nejede od 23.12.2019 do 03.01.2020, od 31.01.2020 do 07.02.2020, 09.04.2020, od 01.07.2020 do 31.08.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020

JÍZDNÍ ŘÁD
DOPRAVNÍ PODNIK KNĚŽMOST, s.r.o.

PLATÍ OD 15. 12. 2019 DO 12. 12. 2020

www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260621
Přepravu zajišťuje

www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.cz

260624 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260622 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260623
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Kněžmost-Branžež-Kněžmost,Srbsko
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020   

1 km km km km km tč 2
Xea Xea
17:17 0 0 1 od Kněžmost,,nám. př 17:40
17:19 1 1 2 Kněžmost,,Na Dolích 17:38
17:21 3 3 3 Branžež,,Na křižovatce 17:36
17:22 K 3 4 Branžež,Nová Ves,Na kopečku K
17:23 K 4 5 Branžež,Nová Ves K
17:25 4 4 6 Branžež,,u prodejny 17:35
17:27 5 5 7 Branžež,Zakopaná 17:33
17:30 7 7 8 př Kněžmost,Srbsko od 17:30

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince. Všechny spoje zajišťuje nízkokapacitní autobus!
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

ea (nejede o vánočních a letních prázdninách) nejede od 23.12.2019 do 31.12.2019, od 01.07.2020 do 31.08.2020

Mladá Boleslav-Mn.Hradiště-Kněžmost-Sobotka (L hnědá linka)
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020   

3 5 7 9 15 13 km km km km km tč 2 4 28 30 10 12
6+gh Xcc 6+gh Xcc 6+gh Xcc Xcc 6+gh Xcc 6+gh Xcc 6+gh
L L L L L L L L L L L L

8:20 : : : : : 0 1 od Mladá Boleslav,,aut.st., nást. 14 př : : : : : 17:30
8:25 : : : : : 2 2 Kosmonosy,,Transcentrum : : : : : 17:25
8:27 : : : : : 3 3 Kosmonosy,,nám. : : : : : 17:23
8:29 : : : : : 4 4 Kosmonosy,,nemocnice : : : : : 17:21
8:35 : : : : : 11 5 Mnichovo Hradiště,Veselá : : : : : 17:15
8:40 8:40 10:10 10:10 15:40 15:40 14 6 Mnichovo Hradiště,,nám., nást. 6 10:10 10:10 15:40 15:40 17:10 17:10
8:43 8:43 10:13 10:13 15:43 15:43 16 7 Mnichovo Hradiště,Hoškovice,u trati 10:06 10:06 15:36 15:36 17:06 17:06
8:45 8:45 10:15 10:15 15:45 15:45 17 8 Mnichovo Hradiště,Dneboh 10:04 10:04 15:34 15:34 17:04 17:04
8:49 8:49 10:19 10:19 15:49 15:49 19 9 Boseň,Zásadka 10:01 10:01 15:31 15:31 17:01 17:01
8:52 8:52 10:22 10:22 15:52 15:52 21 10 Boseň 9:58 9:58 15:28 15:28 16:58 16:58
8:55 8:55 10:25 10:25 15:55 15:55 22 11 Kněžmost,,nám. 9:55 9:55 15:25 15:25 16:55 16:55
8:57 8:57 : : 15:57 15:57 23 12 Kněžmost,,Na Dolích 9:53 9:53 : : 16:53 16:53
8:59 8:59 : : 15:59 15:59 25 13 Branžež,,Na křižovatce 9:51 9:51 : : 16:51 16:51
9:01 9:01 : : 16:01 16:01 26 16 Branžež,,u prodejny 9:49 9:49 : : 16:49 16:49
9:03 9:03 : : 16:03 16:03 27 17 Branžež,Zakopaná 9:47 9:47 : : 16:47 16:47
9:06 9:06 : : 16:06 16:06 29 18 Kněžmost,Srbsko 9:44 9:44 : : 16:44 16:44
9:10 9:10 : : 16:10 16:10 32 19 Libošovice,Podkost,křiž.Pomníky 9:40 9:40 : : 16:40 16:40
9:13 9:13 : : 16:13 16:13 34 20 Libošovice,Podkost,hrad Kost 9:37 9:37 : : 16:37 16:37
9:16 9:16 : : 16:16 16:16 35 21 Libošovice,Podkost,Semtín dvůr 9:35 9:35 : : 16:35 16:35
9:18 9:18 : : 16:18 16:18 36 22 Libošovice,Vesec u Sobotky,křiž. 9:33 9:33 : : 16:33 16:33
9:20 9:20 : : 16:20 16:20 37 23 Sobotka,,koupaliště 9:31 9:31 : : 16:31 16:31
9:22 9:22 : : 16:22 16:22 38 24 př Sobotka,,nám. od 9:28 9:28 : : 16:28 16:28

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince. Všechny spoje zajišťuje nízkokapacitní autobus!
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu + jede v neděli a ve státem uznané svátky

L spoj přepravuje jízdní kola, zároveň je zajišťován malokapacitním autobusem
cc (jede v letním období) jede od 01.07.2020 do 31.08.2020
gh (jede o červnových sobotách a o prázdninových víkendech) jede 06.06.2020, 13.06.2020, 20.06.2020, od 27.06.2020 do 30.08.2020

Kněžmost-Sobotka-Jičín
Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Na Rynku 51, Kněžmost, 294 02, telefon 326 784 141 Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020   

5 1 3 km km km km km tč 2 4 6
Xee Xch Xch Xch Xch Xee
7:04 : : 0 1 od Kněžmost,Býčina př : : 14:53
7:07 7:08 13:18 2 0 0 2 Kněžmost,,nám. 9:00 14:45 14:50

: 7:11 13:21 2 2 3 Kněžmost,Soleček 8:57 14:42 :
: 7:13 13:23 3 3 4 Kněžmost,Solec 8:55 14:40 :
: 7:15 13:25 4 4 5 Kněžmost,Malobratřice,hl.sil. 8:54 14:39 :
: 7:17 13:27 5 5 6 Obruby,,U Holubičků 8:52 14:37 :
: 7:20 13:30 7 7 7 Přepeře 8:49 14:34 :
: 7:23 13:33 8 8 8 Dolní Bousov,Horní Bousov 8:47 14:32 :
: 7:25 13:35 9 9 9 Dolní Bousov,,rozc.Ošťovice 8:45 14:30 :
: 7:30 13:40 13 13 10 Sobotka,,nám. 8:40 14:25 :
: 7:35 13:45 16 16 11 Samšina,Plhov,šalanda 8:35 14:20 :
: 7:37 13:47 18 18 12 Samšina,,odb. 8:33 14:18 :
: 7:39 13:49 19 19 13 Samšina,Drštěkryje 8:31 14:16 :
: 7:41 13:51 20 20 14 Ohařice 8:29 14:14 :
: 7:45 13:55 24 24 15 Ohaveč 8:25 14:10 :
: 7:48 13:58 K 26 16 Jičín,,Komenského nám. K K :
: 7:50 14:00 27 27 17 př Jičín,,aut.st. od 8:20 14:05 :

Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny v autobusech na lince. Všechny spoje zajišťuje nízkokapacitní autobus!
Vysvětlivky X jede v pracovních dnech

ch (nejede během vánočních svátků) nejede 23.12.2019, 27.12.2019, 30.12.2019, 31.12.2019
ee (nejede o prázdninách) nejede od 23.12.2019 do 03.01.2020, od 31.01.2020 do 07.02.2020, 09.04.2020, od 01.07.2020 do 31.08.2020, od 29.10.2020 do 30.10.2020

www.knezmost.cz                                                                                                              
www.facebook.com/dpknezmost

260627 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260625 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje

260626 www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, 
dp@knezmost.cz, obec@knezmost.czPřepravu zajišťuje
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RoZtAnČeMe tv – 
pRojekt Do ŠkoL

V Základní škole Kněžmost zvoní, začíná hodina tělocviku. 
Dnes však se zcela odlišnou výukou, která se ne tolik drží os-
nov školy, ale zato mnohem víc baví. Taneční skupina Dancin-
gcrackers si letos dala za úkol roztančit přes 300 000 žáků naší 
republiky od Aše až po Ostravu. Tato skupina je také držitelem 
rekordu v největším počtu tanečníků tančících společnou se-
stavu. S námi pan instruktor Jaroslav Havelka navázal polo-
letní spolupráci, v rámci které naše děti roztančí třikrát. Lekce 
byly určeny převážně pro první stupeň, ale zapojila se také VI. 
třída. Skupina Dancingcrackers podporuje všechny zájemce 
o pohyb, nezáleží na talentu, ale na nadšení. Moderní tance 
stylu street dance odrážejí poslední trendy v hudbě, a tak si 
děti mohou užít svou oblíbenou muziku naplno. Nacvičování 
sestaviček jako je např.: žraloci, letadlo, zastávka, umělecký 
obraz naše žáky doslova nadchlo. Děti byly šikovné a nebá-
ly se to „rozjet“. Nacvičené sestavičky budeme dále trénovat 
v rámci TV a na některé z akcí školy se ukážeme. 

Mgr. Zdeněk Chlup

bk–toUR pŘespoLnÍ 
běH 2019 nA ŠtěpÁnce 
Začátkem školního roku probíhal v rámci tělesné výchovy 1. 
stupně ZŠ výběr žáků na soutěž v přespolním běhu. Všichni 
žáci měli možnost se zúčastnit školního kola. Dne 3. 10. 2019 

Akce 
ZÁkLADnÍ ŠkoLy 

poDěkovÁnÍ
Vážení rodiče, kolegové, milí žáci a žákyně a všich-
ni příznivci a partneři naší školy,

první část letošního kalendářního roku se nesla 
v duchu příprav spojených se začátkem školního 
roku 2019/2020 v nových prostorách naší zrekon-
struované školy. Stěhování všech pomůcek a vy-
bavení školy z objektů hasičárny, prostorů na ná-
městí a Sokolovny nebylo vůbec jednoduché. 
Stejně tak byla velmi náročná příprava nových 
prostor ve staré i nové budově školy.  Vše se ale 
podařilo zvládnout a 2. 9. 2019 jsme mohli nový 
školní rok slavnostně zahájit v naší nové aule. Fo-
tografie i krátký film z tohoto dne si můžete pro-
hlédnout na našich webových stránkách. Děkuji 
všem kolegům, pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům, kteří byli ochotni zapojit se do stě-
hování a příprav nového školního roku a pracovat 
většinou nad rámec svých pracovních povinností. 
Poděkování patří pracovní četě obce Kněžmost 
vedené panem Liborem Novým. Dále děkuji rodi-
čům i žákům, kteří nám ochotně pomáhali. A ne-
mohu zapomenout ani na rekonstrukci prostor ku-
chyně, která je umístěná v budově mateřské školy. 
Tady zase prokázaly velké pracovní nasazení paní 
kuchařky. A moje poděkování patří také našemu 
zřizovateli za pomoc a podporu nejen finanční, ale 
hlavně za velmi dobrou komunikaci. 

Přeji vám všem klidné prožití Vánoc a v roce 2020 
hodně zdraví, štěstí, lásky a co nejvíc splněných 
přání.

Mgr. Michaela Řeháková Černá
 ředitelka školy
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Ve druhém zápase jsme prohráli 1:3 s 2. ZŠ z Be-
nátek. Ve skupině jsme skončili na 2. nepostupo-
vém místě. Naše dívky nehrály špatně, ale velkým 
problémem byla nepřesnost přihrávek a zastupo-
vání hráčů v defenzívě. Náš tým předvedl skvělou 
atmosféru, po celý zápas dívky na střídačce fandi-
ly, dokonce si složily vlastní pokřik a ani na vteřinu 
nepřestaly tým podporovat. Proto naši reprezen-
taci školy považuji za úspěšnou. Děkujeme našim 
dívkám: Pokorná Nikola, Beranová Kristýna, Bera-
nová Karolína, Koprnická Tereza, Hušková Lucie, 
Gotvaldová Natálie, Pavlíčková Eliška, Hakenová 
Tereza, Pelantová Johanka, Kobrlová Nela, Hyb-
nerová Eliška a Vasyk Nina.

Mgr. Zdeněk Chlup

o poHÁR HejtMAnA 
2019
Dne 8. 10. 2019 se naše škola s vybranými žáky 
1. stupně zúčastnila každoročního florbalové-
ho turnaje, který se konal pod záštitou FAKMB 
tedy Florbalové akademie v nové hale 5. ZŠ MB 
v Zalužanské ulici. Turnaje se zúčastnilo 11 škol, 
které byly rozlosovány do třech skupin. Bohužel 
jsme byli my ti smutní, kteří se dostali do skupiny 
o třech týmech a zahráli si tak pouze dva zápasy 
po třinácti minutách. V prvním zápase jsme pro-
hráli s domácí florbalovou akademií pouze o jediný 
gól a to 3:4, v zápase druhém jsme porazili gólem 
v posledních třech sekundách tým ze Semčic 3:2. 
O góly se postarali především Denis Beran a Ma-
rek Mucska. 

se pak nominovaní žáci 1. stupně, ale letos nově i z druhého 
stupně, vydali na okresní kolo, které pořádala 6. ZŠ v lesopar-
ku Štěpánka v Mladé Boleslavi. Letos byly bohužel zrušeny 
nejmladší kategorie. Jak tomu bývalo i v předchozích letech, 
počasí nám zase nepřálo, a celé dopoledne bylo deštivé. 
II. kategorie (žáci 3.–5. ročníků): celkové 6. místo z 8 škol (40 
účastníků závodu). Pospíšil V.–5:22 (6. místo), Dutý K.–5:44 
(22. místo), Bubeník Š.–5:55 (23. místo), Beran A.–6:04 (31. 
místo), Beran D.–6:07(33. místo)
II. kategorie (žákyně 3.–5. ročníků): celkové 4. místo z 8 škol 
(40 účastnic závodu). Pánková N.–4:26 (6. místo), Hakenová 
T.–4:54 (11. místo), Bayerová E.–5:01 (18. místo), Picková G.–
5:06 (21. místo), Paďourková K.–5:15 (23. místo)
III. kategorie (žákyně 6.–7. ročníků: celkové 6. místo z 12 škol 
(60 účastnic závodu). Zimová M.–5:26 (8. místo), Hybnerová 
E.–5:34 (16. místo), Kautzká V.–5:43 (23. místo), Pajkrtová M.–
5:55 (31. místo), Jirků V.–6:28 (34. místo)
III. kategorie (žáci 6. – 7. ročníků: celkové 9. místo z 11 škol (55 
účastníků závodu). Vacek L.–6:47 (23. místo), Dutý M.–6:54 
(28. místo), Mucska M.–6:57 (30. místo), Ornst K.–8:12 (52. 
místo), Rychtr O.–8:14 (53. místo)
Bohužel letos bylo málo běžců z V. třídy, ale zachránili nás 
chlapci z IV. třídy, díky kterým jsme mohli kategorii přihlásit. 
Krásně běžely dívky III. kategorie a skvěle také běžely dívky 
z II. kategorie, těm pomyslná bedna utekla o pár bodíků. Bylo 
moc fajn se i letos přespolního běhu zúčastnit, naši žáci vy-
tvořili opět skvělou atmosféru. Za vzornou reprezentaci školy 
všem žákům děkujeme. 

okResnÍ koLo 
ve FLoRbALU DÍvek
Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se naše dívky z 6. a 7. ročníku zúčastnily 
okresního kola základních škol ve florbalu. Tým posílily ještě 
dvě dívky z 5. ročníku, které docházejí pravidelně na kroužek 
florbalu. Na tomto turnaji se ve čtvrtek ráno prezentovalo 9 
základních škol z celého okresu, které byly rozděleny do třech 
skupin. V nové městské sportovní hale měly florbalistky vý-
borné podmínky. Hřiště 40 × 20 m, mantinely, časomíra s uka-
zatelem stavu a rozhodčí. Bohužel však počet zápasů byl 
nedostačující. Našim dívkám byla nalosována tato družstva:  
8leté gymnázium Mladá Boleslav a 2. ZŠ z Benátek nad Jize-
rou. V prvním zápase s 8letým gymnáziem jsme vyhráli 3:2. 
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kvůli neuznanému gólu přežili a zvítězili 4:3. Postoupili jsme 
tak mezi nejlepší čtyři týmy turnaje. V semifinále a v boji o 3. 
místo jsme narazili na 6. FAKMB a znovu na 7. ZŠ MB. Bohu-
žel na soupeře jsme rozdílem třídy neměli. I tak patří pochvala 
všem hráčům, převážně čtvrtých tříd, kteří nastoupili do turna-
je a bojovali proti registrovaným florbalistům, kteří byli často 
z vyššího, pátého, ročníku. Věřím, že to pro nás byla veliká 
zkušenost pro příští rok a dobrá motivace do dalšího tréninku 
florbalu. Poděkování patří našim reprezentantům: Maděra V., 
Vodička D., Hakenová T., Beran A., Beran D., Pospíšil V., Panc 
T., Dutý K. a Mareš V.

Mgr. Zdeněk Chlup

eXkURZe Do pRAHy
Ve čtvrtek 14. listopadu se vydali žáci III. A, III. B a IV. A do Pra-
hy. Jejich první zastávkou byl Mořský svět – Akvárium v Hole-
šovicích. Žáci měli objednanou komentovanou prohlídku celé 
expozice mořských a sladkovodních ryb i jiných živočichů. Při 
výkladu se dozvěděli mnoho zajímavostí od pana průvodce, 
který ochotně zodpovídal všechny dotazy. Největší úspěch 
měla u dětí nádrž s objemem 100 000 litrů mořské vody, kte-
rou obývají žraloci. Po ZOO Mořský svět jsme se přesunuli 

do Planetária. Nejprve si žáci mohli vyzkoušet interaktivní 
expozice v přízemí planetária. Pak jsme vystoupali do kopule 
o průměru 23,5 metru na digitální projekci pořadu nazvaného 
Vesmír kolem nás. Na hodinu jsme se pohodlně opřeli do kře-
sel a nechali se vtáhnout do Sluneční soustavy. Žáci se dozvě-
děli základní informace o Slunci, Zemi, planetách, hvězdách 
i menších tělesech Sluneční soustavy. Dozvěděli se, proč se 
střídá den a noc a proč se střídají roční období. Z exkurze se 
všichni vrátili nadšeni.

Mgr. Tereza Černá

HonbA ZA pokLADeM 
ČeRnÉHo piRÁtA
Žáci tříd III. A a III. B se ve čtvrtek 12. září stali námořníky a vy-
dali se na dobrodružnou matematickou výpravu, aby dopadli 
Černého piráta. Na své plavbě, kterou pro ně připravili lektoři 

Pochvala patří všem, co s obdivuhodným zápa-
lem bojovali v rámci tělesné výchovy o nominaci 
a do turnaje se nedostali a také těm žákům, co se 
na turnaj O pohár hejtmana nominovali a předved-
li svého sportovního ducha, florbalové dovednos-
ti a reprezentovali čestně naši školu. Na základě 
tohoto turnaje jsme přijali nabídku ředitele 6. ZŠ 
pana Suchého a navazujeme spolupráci s FAKMB 
v rámci našich florbalových kroužků. Zde bude 
možné po zájmu dětí a rodičů si turnaje vyzkou-
šet pod hlavičkou florbalové akademie Technology 
Mladá Boleslav a při vyšším zájmu třeba i založit 
tým svůj. Vše bude záležet na zájmu dětí a rodičů. 

Mgr. Zdeněk Chlup 

Čeps cUp 2019

Dne 21. 11. 2019 se naše škola s vybranými žáky 
1. stupně naší školy v rámci spolupráce s FAKMB 
zúčastnila letos poprvé celostátního florbalového 
turnaje ČEPS Cup. Turnaj se konal v nové hale 
u 5. ZŠ MB v Zalužanské ulici. Turnaj byl specific-
ký tím, že se hrálo na dvou zmenšených hřištích 
a v počtu třech hráčů a jednoho brankáře. Turna-
je se zúčastnilo 10 škol, které byly rozlosovány 
do dvou skupin. Čas zápasu byl stanoven na 2 x 8 
minut. Skupina A:ZŠ Benátky nad Jizerou, 6. MB–
FAKMB, ZŠ Sokolovská Mnichovo Hradiště, 8. ZŠ 
MB, ZŠ Luštěnice a Skupina B:ZŠ Čachovice, ZŠ 
Dobrovice, 7. ZŠ MB, ZŠ Kosmonosy, ZŠ Kněž-
most. V prvním zápase jsme si celkem hravě po-
radili se ZŠ Dobrovice v poměru 5:1, zápas druhý 
byl vyrovnaný, nakonec jsme otočili skóre zápasu 
a zvítězili nad ZŠ Kosmonosy 4:2. V zápase třetím 
jsme po smolné chvilce brankáře rychlými třemi 
brankami v druhé půli utkání ztratili vedení v zápa-
se a prohráli 4:8 nad 7. ZŠ MB, v zápase čtvrtém 
proti Čachovicím jsme se rychle ujali vedení a to 
v poměru 4:1, soupeř se však v závěru zápasu do-
kázal vyhecovat a rychlými brankami snížil na 4:3 
a čtvrtou branku vstřelil těsně po zaznění konce 
utkání. Dramatický závěr zápasu jsme nakonec 
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společnosti Besedárium, plnili spoustu úkolů. Museli si obsta-
rat zásoby na plavbu, vyrobit vlajku nebo na ostrově vyluštit 
zašifrovanou mapu. Na cestě se setkali s velrybou, museli se 
osvobodit ze zajetí a najít tu správnou pevnost, která ukrývala 
pirátský poklad. Plavba všem námořníkům utekla jako voda 
a ani si skoro nevšimli, že celou dobu procvičovali aritmetiku, 
geometrii a zdokonalovali se v komunikaci a řešení problémů.

Mgr. Tereza Černá

pRojekt „něMČinA 
nekoUŠe“ pokRAČUje
V pátek 15. listopadu 2019 nás v nové škole navštívila jazyko-
vá animátorka Markéta Razáková, která si pro žáky VIII. tří-
dy připravila 90 minut různorodých aktivit, při kterých si mohli 
hravou formou ověřit, kolik si toho pamatují z hodin němčiny 
z loňského školního roku. Zopakovali si abecedu, pozdravy 
a jednoduché konverzační situace. Připomněli si barvy, upev-
nili si pravidla pro časování sloves a naučili se také německy 
pojmenovat základní školní pomůcky.
Při jazykové animaci panovala velice pozitivní atmosféra 
a žáci se ochotně a s radostí zapojovali do nabízených aktivit. 
Paní Razákové bych chtěla poděkovat za moc pěkně připra-
vený program a za velice dobrou spolupráci. Budeme se těšit 
v červnu, kdy se o tom, že němčina nekouše, přesvědčí žáci 
VI. třídy.

Jazykové animace pořádá Koordinační centrum 
česko-německých výměn mládeže Tandem a to 
jako projekt, který velmi úspěšně běží již osmým 
rokem. Projekt „Němčina nekouše“ je financován 
Česko-německým fondem budoucnosti a němec-
kým velvyslanectvím v Praze. Více o jazykové ani-
maci:http://www.tandem-org.cz/sekce/jazykova-
-animace.

Mgr. Květa Havlíková

pUtovÁnÍ 
s kniHoMoLeM 
kAMiLeM
Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 si žáci VIII. třídy při-
pravili pro své mladší spolužáky z II. A (na moti-
vy knihy Kamil neumí lítat – pohádka o špačkovi 
Knihomolovi) dopolední putování. Děti se rozděli-
ly do týmů a za doprovodu průvodce absolvovaly 
šest stanovišť, kde získaly za každý splněný úkol 
razítko. Procvičily si psaní, počítání do 20, spo-
lupracovaly na stavbě hradu, složily si záložku 
do knihy a projely slalom na koloběžce. Na závěr 
si každý také špačka Kamila nakreslil.

Všichni si to moc užili a já děkuji osmákům za zod-
povědný přístup při přípravě a následné realizaci 
této akce.

Mgr. Květa Havlíková

ListopADovÉ 
soUtěženÍ
Od 4. do 15. listopadu 2019 se naši žáci ze 4.–9. 
ročníku zúčastnili národního kola soutěže Bobřík 
informatiky. V každé kategorii řešili v online testu 
12 úloh z oblasti informatického myšlení, algorit-
mizace, porozumění informacím, řešení problé-
mů a digitální gramotnosti. V tomto školním roce 
máme 25 úspěšných řešitelů, z toho 13 žáků je z 5. 
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V září jsme se opět zúčastnili projektu Evropský den jazyků, 
který se u nás konal v pátek 27. 9. 2019. Tentokrát se do pro-
jektu zapojili žáci 7.–9. ročníku a připravili si pro své mladší 
spolužáky informace o Francii, Velké Británii a slovanských ja-
zycích. Nechyběla hudba, zajímavá místa a památky, slavné 
osobnosti, něco málo z jazyka a také ochutnávka typických 
produktů. Žáci i učitelé si to moc užili. Děkuji všem, kteří se 
na projektovém dni podíleli.

Mgr. Gabriela Hronová

Akce 9. tŘÍDy

V pátek 25. 10. si žáci IX. třídy připravili Halloween pro žáky 
1. stupně. Rozdělili se do 7 skupin, připravili si stanoviště 
(ve sklepě, na půdě atd.) a jejich mladší spolužáci procházeli 
po škole a plnili různé úkoly. Ve čtvrtek 5. 12. chystáme s de-
váťáky Mikulášskou obchůzku v základní i mateřské škole. 

Mgr. Gabriela Hronová 

iv. b
V nové škole na začátku tohoto školního roku přivítala žáky 
IV. B nová třída tematicky zaměřená na kouzelný svět Harryho 
Pottera. Děti se staly malými kouzelníky, které v září Moudrý 
klobouk rozdělil do tří bradavických kolejí – Nebelvíru, Mrzi-
moru a Havraspáru. 

ročníku. Nejúspěšnější řešitelkou na naší škole se 
stala Kateřina Semeráková z V. třídy, která získala 
plný počet bodů (192).
V úterý 12. listopadu 2019 se čtyřčlenný tým 
ve složení Jan Hušek, Tomáš Merva (oba 9. roč-
ník), Antonín Přibík, Lukáš Vacek (oba 7. ročník) 
zúčastnil podzimního kola matematické soutěže 
MaSo v Praze. Nezáleželo jen na počtu vyřeše-
ných úloh, ale i na vzájemné spolupráci a na zvo-
lené strategii. Všechny tyto faktory nám nakonec 
vynesly 155. místo mezi 235 týmy, z nichž více jak 
dvě třetiny tvořili žáci víceletých gymnázií.
Všem účastníkům našich soutěží děkuji a přeji 
mnoho úspěchů i v těch dalších, jež budeme bě-
hem roku samozřejmě pořádat.

Mgr. Květa Havlíková

Z tURistickÉHo 
kRoUžkU

V letošním školním roce opět pokračuje turistický 
kroužek, který navštěvuje 21 žáků z 5.–7. ročníku. 
S kroužkem vyrážíme každý měsíc na výlet do pří-
rody. Tento podzim nám však počasí příliš nepřálo, 
tak jsme v říjnu navštívili IQ LANDII v Liberci, v lis-
topadu se za deště vypravili do Hejnic a na tře-
tí výlet se chystáme v prosinci, kdy se vydáme 
za sněhem na Ještěd.

Mgr. Gabriela Hronová

evRopskÝ Den 
jAZykŮ
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Kromě tematicky zaměřených akcí jsme už letos zvládli také 
návštěvu dopravního hřiště v Mladé Boleslavi, krásné dýňo-
braní spojené s kouzelným dnem nebo vánoční dílničku s ro-
diči. Před Vánoci děti čeká i večerní čarovné dobrodružství. 
Školní rok tak užíváme plnými doušky!

Mgr. Kristýna Kofránková

UČÍMe se v pŘÍRoDě
Od počátku školního roku se každých 14 dní prvňáčci z I. B 
vydávají na celodenní výuku do přírody. Jak taková výuka pro-
bíhá? V 7:30 se s „plnou polní“, rozuměno v termooblečení, 
s baťůžky a svačinou, vydáváme za dobrodružstvím do příro-
dy. Nastává interaktivní výuka. V matematice počítáme vše, co 
najdeme cestou: šišky, kaštany, kameny i zebru na přechodu. 
A jako v českém jazyce se spojují písmena do slov a vět, tak 
i my se spojujeme pomocí písmen do týmů a společně vytvá-
říme „přírodní“ písmo. Kde jinde se nejlépe naučit rozlišovat 
stromy a rostliny, hledat stopy zvířat, pozorovat ptáky a les-
ní zvěř než v lese. To vše zahrnuje naše prvouka. Výtvarná 
výchova a výtvarný cit je všude, kam se podíváme. Pestrost 
a barevnost přírody je nejlepším základem pro míchání barev. 
V pracovní výchově popustíme uzdu naší kreativitě a fanta-
zii, díky níž vytváříme „designové“ domečky pro skřítky a víly, 
větvíky, lesní zvířátka a všechny bytosti lesa. Když nás hlad 
dožene, schováme se ve vytopeném týpí, kde doplníme ener-
gii svačinou i teplým čajem a kde se v kruhu přátelství skvěle 
zpívá a hrají se týmové hry. Kdybyste někdy šli kolem a slyšeli 
výbuchy smíchu, přijďte k nám a přidejte se.
Velice si vážíme těchto jedinečných chvil, které nám pomáhají 
zrealizovat rodiče našich prvňáčků se zajištěním dříví a úžas-
ným prostorem, který nám poskytují Stehlíkovi v jejich týpí 
v Důních.
Mnohokráte děkujeme a loučíme se s vámi po indiánsku: 
HOWGH!
Zdraví vás zdravě nadšená I. B s paní učitelkou Soňou Hema-
lovou a s paní asistentkou Lucií Brothánkovou.

Přejeme všem krásný adventní čas.

svAtÝ MARtin ve ii. A

11. listopadu jsme celé pondělní dopoledne vě-
novali sv. Martinovi. Ráno jsme si poslechli pří-
běh o jeho životě a popovídali jsme si o dobrých 
a špatných vlastnostech lidí. Objasnili jsme si růz-
né pranostiky, které se ke svatému Martinovi váží. 
Poté jsme se vrhli do tvoření a upekli si svatomar-
tinské rohlíčky.  

Mgr. Michaela Volfová

Akce MAteŘskÉ 
ŠkoLy

ZDRAvotnice 
GÁbinA ve ŠkoLce
V naší školce máme po celý rok spoustu pest-
rých akcí. Některé se pro úspěch opakují, jiné jsou 
ve školce nové. Mezi takové  patří beseda s paní 
Gábinou Stádníkovou, která pracuje jako zdravot-
nice v Klaudiánově nemocnici. Přišla si s dětmi po-
povídat o zdravotní prevenci a o tom, co je náplní 
práce ve zdravotních zařízeních. Děti byly nejprve 
ostražité, některé se bály, jen co zahlédly bílou lé-
kařskou uniformu. Ale Gábina, maminka tří dětí, 
si s počátečními obavami lehce poradila. Nejpr-
ve děti seznámila s tím, jak zdravotníky rozeznají, 
dala kolovat zdravotní předměty i oděv a potom 
už se s dobrovolníky z dětských řad roztrhl pytel. 
Obzvlášť, když každý „hrdina“ dostal malý dárek. 
Došlo na obvazování, sádrování, přikládání ortéz 
na prsty, k nasazení krčního límce, proklepávání 
bříška a dalších bezbolestných procedur. Děti se 
trošku vystrašily, když Gábina vyndala opravdovou 
injekční stříkačku s jehlou, ale když o ní opravdu jen 
vyprávěla, tak se obavy rozplynuly. Nejvíc se dě-
tem ale líbil pokus s panenkou Tadeáškem. Gábina 
mu k ručičce připevnila opravdovou kanylu s infu-
zí a „asistentka“ Markétka tento roztok pomohla 
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Slovo dalo slovo a skřítci Podzimníčci se do školky začali sbí-
hat z celého okolí. Fantazii rodičů ani dětí se meze nekladly, 
podmínka byla pouze v tom, aby nápadití umělci použili pří-
rodní materiály. Během celého týdne se naše výstava den 
ode dne rozrůstala. Sešla se rodinka skřítků, která se vydala 
na výlet v autíčku z kukuřice, skřítkové z dýní a dýniček, ze 
špalíčků, barevného listí, kaštanů i žaludů, skřítkové s červe-
nými čepičkami při odpočinku na pařízku a dokonce i jeden 
„maxi skřítek“, který na celou naši výstavu hezky dohlížel. 
Byla by škoda, kdybychom se s takovou nádherou nepoch-
lubili a nepotěšili také s dětmi z ostatních tříd. V pátek jsme 
uspořádali slavnostní vernisáž. Pozvali jsme všechny kama-
rády na prohlídku a společné setkání s písničkou, povídáním 
a tipem na nejhezčího skřítka Podzimníčka. Jako dárek jsme 
obdrželi Podzimníčka Zelenku ze zelené třídy a dobrý pocit 
z milého setkání. V tuto dobu se už naše prima skřítkovská 
parta zase pomalu rozchází zpět do svých úkrytů, ale my by-
chom ještě alespoň touto cestou chtěli moc poděkovat všem 
hodným rodičům, kteří nás svým tvořením podpořili a ukázali 
směr, kterým se ve spolupráci se školkou také mohou dát. Vě-
říme, že při společném vyrábění se svými dětmi zažili spoustu 
zábavy, radosti a neopakovatelných zážitků. DĚKUJEME!!! 

Radka a Dáša od červeňásků

kUtÁLÍ se Ze DvoRA

Týden plný zeleniny jsme si s dětmi užili na konci září. Téma 
bylo zvolené záměrně v tomto období, kdy se sklízí zelenina 
na zahradě a na polích. 
Děti přinesly na ukázku různé druhy zeleniny, které jsme zkou-
mali „skoro“ všemi smysly. Vynechali jsme vlastně jen sluch. 
Oblíbenou činností je samozřejmě ochutnávka s poznáváním. 
Nezůstalo však jen u ochutnávky. Děti si mohly vyzkoušet dra-
matizaci „O veliké řepě“, zahrát si hru „Na mrkvičku a struha-
dlo“. Bavilo je soutěžení ve dvou družstvech „Sázení a sklízení 
brambor“. Seznámily se s novou písničkou „Tancovala ryba 
s rakem“ a zopakovaly si oblíbenou říkanku „Kutálí se ze dvora 
takhle velká brambora“. A protože rády vyrábí a tvoří, tak ani 
to jsme nemohli vynechat. Vybarvením, vystřižením, zmuchlá-
ním a lepením vznikly obrázky s hrášky a z brambor a párátek 
na nás vykoukly „Veselé brambory“. 
Týden to byl moc pěkný a věřím, že i děti si ho hezky „vychut-
naly“. Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům za bezvadnou 
spolupráci.                                    Vlaďka Bejrová, zelená třída

obarvit šťávou z naložené červené řepy tak, že to 
vypadalo jako opravdová krev. Takto dětem naše 
zdravotnice přiblížila, jak funguje krevní oběh v těle. 
Ukázek byla spousta, ani se nám nechtělo Gábi-
nu propustit. Ale nedalo se nic dělat, čekaly ji další 
dvě třídy plné zvědavých předškoláčků. Že bese-
da měla opravdu úspěch, dokazují krásné obrázky, 
které děti namalovaly a spousta malých dárečků, 
které Gábině poslaly do nemocnice, coby odmě-
ny pro opravdové dětské pacienty. Největší přínos 
však vidíme v tom, že děti získaly k lékařskému 
prostředí větší důvěru a tím se pomohly odstranit 
některé dětské obavy ze strachu z „bílého pláště“. 
Za velmi pěkný přístup moc DĚKUJEME!

učitelky mateřské školy

skvěLÁ pARtA 
poDZiMnÍČkŮ
V říjnu, kdy už padalo barevné listí, se chodba čer-
vené třídy naší mateřské školy proměnila v galerii 
„Na schodech“. Vznikl nápad, že by šikovné děti, 
společně se svými hodnými rodiči, vyzdobily málo 
útulnou část školky svými nápaditými výrobky. 
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poHÁDkovÉ neDěLe
Letošní podzim a začátek adventu jsme dětem zpříjemnily 
hned třemi pohádkami.

První pohádkou v říjnu bylo kouzelné představení divadla Kozlík

„o ŠÍpkovÉ RŮžence“
Nádherné loutky zavedly naše děti do světa klasických pohá-
dek. Tento prověřený divadelní soubor nikdy nezklame, pohád-
ky jsou milé a pohladí. I ta „O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“ se poved-
la. Budeme se těšit, co dalšího nám divadlo Kozlík nabídne.

V listopadu k nám dorazilo představení z repertoáru divadla 
Krutý krtek s názvem

„RoMskÉ poHÁDky“
Toto uskupení profesionálních herců seznamuje diváky s aktu-
álními společenskými tématy.
Velice zdařilé představení děti seznámilo s romskými pohád-
kami a kulturou. Skvěle připravená scéna, doplněná loutka-
mi vyrobenými z chleba, zaujala děti i rodiče.  Pohádky byly 
doplněny hudebním doprovodem na violoncello, to jim dodalo 
na ještě větší kreativitě. Zajímavě podané tři krátké příběhy 
nechaly děti i dospělé nakouknout do světa nám celkem ne-
známého. 

První adventní neděli jsme strávili ve společnosti paní Dagmar 
Čemusové, která nám dovezla vánoční představení.

„pUtovÁnÍ ZA betLÉMskoU HvěZDoU“
Pohádka zavedla děti do nastávajícího adventu a seznámila je 
s příběhem o narození Ježíška.
Výprava k pohádce byla pěkně vyvedena a pořad prováze-
la jedna vánoční koleda za druhou. Paní Dáša děti zapojila 
do programu, všichni si společně zazpívali a muzicírovali. 

senioRskÁ vÁnoČnÍ 
DÍLnA
V prvním adventním týdnu jsme se s děvčaty ze senior klubu 
sešly v nové knihovně k adventnímu tvoření. Tentokráte jsme si 
vyrobily pěknou vánoční lucernu. Tvoření šlo děvčatům pěkně 

od ruky a tak jsme stihly i kávičku, zbyl i čas na po-
povídání. Těšíme se na další tvoření a děkujeme 
za nápady, které nám pomohou k další činnosti.

senioRskÉ setkÁnÍ v novÉ 
kniHovně
První středu po otevření nové knihovny jsme si 
dovolily pozvat vás, naše seniory na prohlídku 
knihovny a posezení při kávě. Moc nás potěšilo, že 
váš zájem byl tak veliký. Bylo to moc milé setkání 
a doufáme, že se vám knihovna v novém kabátě 
líbí a budete ji rádi navštěvovat. Budeme se snažit 
pro vás nadále připravovat pestrý program, abyste 
si měli z čeho vybírat. 
Těšíme se na vaši návštěvu u nás v knihovně a ví-
táme návrhy do programu Senior klubu.

Iva a Lada

poZvÁnky
UniveRZitA tŘetÍHo věkU
Od února opět otevíráme studium virtuální univer-
zity třetího věku (vu3v). Hlásit se můžete v knihov-
ně.
kAžDÉ ponDěLÍ oD 17:00 pRobÍHÁ v novÉ 
kniHovně cviČenÍ senioRŮ. pŘiDejte 
se!!!
BOOK START – POZVÁNKA PRO MAMINKY
► čtvrtky od 9:30 muzicírování s Janou pro nej-

menší
► pátky od 9:00 babyhrátky pro nejmenší
Maminky, zapojte se do našeho programu BOOK-
START, rády vás u nás přivítáme.

ČtenÍ je ZÁbAvA
kDo nevěŘÍ, AŤ to pRověŘÍ!
Tentokrát představujeme středoškolskou čtenářku 
Lucii Pažoutovou, kterou zaujala kniha Meč & ptá-
ček.        
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Začíná být trochu chladné počasí, vítr nabírá otáček, ale ne-
vzdáváme se. Vše je přichystáno na zážitkové stěhování. Na-
pětí stále visí ve vzduchu. Podaří se propojit knihovny?
Začínají se přibližovat doslova davy dětí ze základní školy. Uči-
telé se dozvídají potřebné pokyny k akci a zaujímají svá místa 
v 350m dlouhém propojovacím hadu z živých bytostí. Hurá, 
přicházejí i naše svěřenkyně ze seniorského klubu a nevzdá-
vají to ani děti z mateřské školky!
Fouká, zima je, zima je… snažíme se propojit, ale stále nám 
schází několik metrů, voláme o pomoc na obecní úřad a děv-
čata i pan starosta přicházejí, ale stále to nestačí! V dálce vi-
díme několik dětských postaviček, nejmladší děti, kterým je 
něco málo okolo dvou let, zveme také do hada, organizace je 
složitější, ale snažíme se o to víc, když vidíme, jak moc si děti 
přejí stěhovat knihovnu. Nemůže ty malé dětičky tolik rozdělit, 
volíme možnost přesunout knihovnický regál o těch pár zbýva-
jících metrů k dětem. Hotovo!!! Můžeme stěhovat. Přesunuto 
bylo na šedesát knih různého žánru. Všichni se činili. Poslední 
kniha a pokyn KONEC!

Shromažďujeme se společně na náměstí, kde rozbalíme pře-
kvapení s poděkováním všem účastníkům. Věříme, že si všich-
ni zapamatují, jak v roce 2019 stěhovali knihovnu.
Od tohoto stěhování je ještě mnoho dní k zdárnému cíli. Osm 
týdnů bylo náročných a vyčerpávajících, ale touha mít pěknou 
knihovnu byla tak silná, že 17.11. proběhlo první veřejné ote-

Kniha je napínavá a velmi čtivá, patří do žánru fan-
tasy. Hlavní hrdinkou příběhu je dívka Skřivánek, 
která žije na hradě svého otce. Když byla malá, její 
matka byla popravena krutým králem země Jeru, 
protože byla obdařena magií. Od té doby je Skři-
vánek němá a nemůže tak využívat svůj dar vy-
pravěčky. Krutý král je už po smrti a na trůn usedl 
jeho syn Tiras, který musí svou zemi chránit před 
ptačími muži Volgary. Tiras vezme Skřivánka jako 
rukojmí na svůj hrad, protože její otec odmítal krále 
vojensky podpořit. Tam se Skřivánek naučí využí-
vat svou vypravěčskou moc i bez hlasu a objeví 
Tirasovo prokletí. Zamiluje se, ale svého milého 
záhy ztrácí. Bojuje proti prokletí a čelí zradě. Poda-
ří se Skřivánkovi najít zpět svou lásku? Podaří se 
jí zbavit prokletí? Ubrání se lsti a zrádcům? Nevá-
hejte a knížku si přečtěte. Knihu doporučuji čtená-
řům, kteří mají rádi fantasy literaturu, středověké 
prostředí, trochu dobrodružství a dávku romantiky. 
Určitě osloví hlavně dívky.

ZÁžitkovÉ 
stěHovÁnÍ 
kniHovny
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vření knihovny. 18.11. byla otevřena se vší parádou. Vážení 
hosté z řad  knihovnických institutů, vedení obce, spolupra-
covníků ve službách občanských, vzdělávacích i turistických 
byli pozváni k tomuto slavnostnímu aktu. Odezva byla nádher-
ná, hosté nešetřili chválou a obdivem nových prostor. 19. 11. 
otevíráme knihovnu pro veřejnost.
Děkujeme všem, kdo se s námi podíleli na vytvoření nových 
prostor pro Kulturně vzdělávací centrum a knihovnu, moc si 
vaší pomoci vážíme.

poDpoRA ČtenÁŘskÉ 
GRAMotnosti MŮže bÝt 
pRo ČtenÁŘe ZÁbAvoU
První adventní čtení s dílničkou
Zábava? Ano, ukážeme si, jak se dělá taková malá drama-
tizace textu a těm nejmenším představujeme pohádku Krtek 
a sněhulák.

Děti se pobavily hlavně při příchodu krtka, který v podobě kni-
hovnice Lady měl krásný pohádkový nádech. V dílničce jsme 
si vyrobili sněhuláka, který nás provázel příběhem.

nA sLovÍČko
Hana Bejrová, kronikářka: Vypůjčila jsem si knihovnické okén-
ko „Na slovíčko“. Pozvala jsem totiž na slovíčko Ivanu Cenefel-
sovou a Ladu Charvátovou, knihovnice kněžmostské knihov-
ny. Knihovny, která dostala nové prostory, a právě děvčata 
vdechla těmto místům život.  

na slovíčko: Na začátek úplně jednoduše. „Jak se máte děv-
čata?“   
ivana cenefelsová: „Máme se vyčerpaně, ale vlastně to je již 
za námi. Nyní si užíváme celé řady příjemných ohlasů na tyto 
prostory, ale i služby.“  
Lada charvátová: „A je pravda, že nás to moc těší.“

 na slovíčko: „Jak to všechno stěhování a vytvá-
ření tohoto úžasného prostoru vznikalo, jestli se 
to vůbec dá říci několika větami. Není-li to příběh 
na několik stránek?“
ivana cenefelsová: „Příběh na několik stránek by 
to byl.  S těmito prostorami jsme se seznamova-
ly postupně, první nápady vznikaly již při našich 
návštěvách u dětí ve třídách. Pak přišly prázdné 
prostory a my jsme se na ně začaly dívat nejen 
z pohledu knihovníka, ale i z pohledu čtenáře a to 
hlavně. Nejdůležitější bylo rozdělení knihovny po-
dle služeb a věku čtenářů. Návrhů byla spousta, 
ale postupným tvořením docházelo k hledání nej-
účelnějších možností, a tak jsme zjistily, že vel-
ký prostor máme, nám však je knihovna přesto 
tak trochu malá. Rády bychom totiž vytvořily pro 
všechny věkové skupiny klidová a interaktivní mís-
ta. Ono to ale vlastně asi úplně nejde.“   

na slovíčko: „Prostorné, s citem upravené.  Jak 
se vám do knihovny chodí, tedy jak se vám chodí 
do práce?“
ivana  cenefelsová: „Tak s trochou nadsázky, do-
cházkový systém máme přes ulici a to je opravdu 
výhoda. Ale v každém případě a jednoduše řeče-
no chodím s radostí a s chutí.“
Lada charvátová: „Těším se a snad každé ráno.“
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na slovíčko: „Jaká vylepšení čtenáře ještě čekají?“
ivana cenefelsová: „No vylepšení. Víš ono je 
všechno o penězích.  Ale my jsme v této chvíli 
rády, že tento krásný prostor máme, a můžeme 
tvořit knihovnu podle svých představ.“ 
Lada charvátová: „Ty myslíš tu naší renovaci ná-
bytku? No dá se říct Ferda mravenec práce všeho 
druhu. Žádná práce nám nebyla cizí. Ani jsme ne-
tušily, s čím vším si poradíme. V současné době 
se v každém případě soustředíme na zdárný chod 
knihovny a pak i na technické vybavení.“
ivana cenefelsová: „Několik novinek přeci jen 
máme. Zavedení nového knihovního systému, 
vytvořily jsme studijní oddělení pro vzdělávací 
účely a malá setkání s hosty. V dětském oddělení 
vznikl příjemný klidový prostor pro rozvoj čtenář-
ské gramotnosti. 

na slovíčko: „Všeobecně se tvrdí, že mládež málo 
čte, máte i vy takovou zkušenost? A co byste mla-
dým lidem chtěly vzkázat?“
ivana cenefelsová: „Ano, je to určitě generační 
problém v dnešní přetechnizované době. Pouka-
zujeme tedy na knihy jinými způsoby a to právě 
čtenářskou dílnou, kdy zpracováváme knihy růz-
ných žánrů do kvízové podoby. A musím dodat, že 
nám vychází hodně vstříc škola, která v hodinách 
literatury vede děti k takzvané povinné četbě. A já 
jako knihovnice jsem ráda, že jsou děti učitelem 
ke čtení motivovány.“

Lada charvátová: „Pro náctileté jsme vytvořily čtenářské 
doupě, a byly bychom rády, aby toto místo zvalo mládež k po-
sezení s knihou a vrstevníky.“

na slovíčko: „Ale pojďme k vám. O knihách toho víte spoustu, 
umíte poradit, ale co čtete vy? Jaký žánr máte rády?“
ivana cenefelsová: „Já mám ráda biografické příběhy a čet-
bu na míru. Já sama jsem si ji nazvala „hula-hula“. 

na slovíčko:  „Hula – hula“?
ivana cenefelsová: „To je četba o jiných dimenzích. Ale 
na nějaký ten románek si také čas najdu. Co nemám ale ráda, 
jsou detektivky, nerada čtu o násilí.“
Lada charvátová: „Mojí oblíbenou spisovatelkou je Barbara 
Erskinová. I když sáhnu občas i po něčem jiném, především 
literatuře faktu. Zrovna nyní čtu knihu Aleny Ježkové Tichá 
srdce - kláštery a jejich lidé.“ 

na slovíčko: „Děkuji za příjemný rozhovor a přeji vám hodně 
úspěchů ve vaši práci, hodně spokojených čtenářů a hodně 
dobrých nápadů.“ 
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kněžMostskÝ betLÉM 
A božÍ HRob
Před pěti lety, když jsme připravovali naše první adventní se-
tkávání, jsme do kostela instalovali zvětšenou verzi Šrámkova 
vystřihovacího betlému, který jsme letos umístili do kostela 
před boční vchod. Chtěli jsme jím tehdy vzdát hold patronovi 
našeho kostela, svatému Františkovi z Assisi, nebo chcete-li 
Františkovi Serafínskému, který je legendárním zakladatelem 
stavění jesliček nebo betlémů. Traduje se, že výjev naroze-
ní Páně s živými postavami poprvé inscenoval na Štědrý den 
roku 1223 v jeskyni blízko italské vesničky Greccio, a že tam 
také poprvé sloužil půlnoční mši. Druhý betlém, podstatně 
menší, stojí letos na pódiu pod kazatelnou. Ocitl se v kostele 
péčí našeho pana faráře, který ho také sám vyřezal. Proto-
že v pohádkách a komediích se věci nebo události odehrávají 
v magických trojicích, a ani v reálném životě tomu nebývá ji-
nak, také náš kostel čekal na svůj třetí betlém. A právě o prv-
ní letošní adventní neděli se dočkal. Chrámový betlém, který 
patří kostelu od první poloviny minulého století, se objevil jako 
stálá expozice v nové scenérii a v nových souvislostech. 
Na koncertě 22. září loňského roku jsme projekt představili 
veřejnosti. Mnozí z vás při tom tehdy byli a jistě si pamatují 
tu krásnou atmosféru, ve které celý koncert proběhl. Doufali 
jsme, že vás náš nápad upoutá, ale tak nebývalý zájem naše 
očekávání mnohonásobně předčil. Jen díky vaší podpoře jsme 
se do realizace projektu vůbec pustili, protože nám bylo jasné, 
že kdybychom zůstali sami, nevzniklo by nic.
Začátkem letošního roku jsme k betlému přidali i rekonstrukci 
a novou scenérii Božího hrobu, který, navštěvovaný jen zřídka 
a v posledních letech už vůbec ne, existoval ve zdejším kos-
tele od roku 1913. V obou nikách pod kůrem tak vznikl diptych 
rámující život Krista.
Teď, po dvouletém úsilí, je, jak se říká, hotovo. Všechno o po-
stupném uskutečňování našeho nápadu se dočtete v kronice, 
kterou jsme celou tu dobu psali, a která je připravená k tisku. 
Po dohodě s panem starostou bude jeden výtisk volně dostup-
ný v obecní knihovně a ve zjednodušené elektronické podobě 
také na stránkách obce.

Připojujeme několik zaokrouhlených čísel, která 
osvětlí projekt z dalšího, pragmatičtějšího úhlu.

Dobrovolní dárci věnovali na projekt neuvěřitel-
ných 179 000 Kč.

Nadační fond Škoda Auto, který jsme požádali 
o grant a prošli výběrovým řízením, spolufinanco-
val projekt částkou 120 000 Kč.

Ve formě sponzorských darů získal projekt 
86 000 Kč.

Celkové náklady na projekt dosáhly částky 
385 000 Kč.

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem po-
díleli na uskutečnění projektu a přejeme krásné 
a požehnané svátky vánoční a do nového roku 
chuť něco změnit.

Ještě jednou děkujeme.

za Spolek přátel kultury Kněžmost
Zdeněk Zdobinský a David Vejražka
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spoLek RoDÁkŮ 
kněžMostA
Je tu opět závěr roku 2019 a s ním rekapitulace 
naší činnosti spolku v tomto roce. Letos jsme pro 
občany Kněžmosta a okolních obcí uspořádali  
ve spolupráci s OÚ celodenní výlet do Litomyšle 
a výstavu k 100. výročí vzniku české měny.
výlet do Litomyšle se konal 21. září 2019 v sobo-
tu s odjezdem v brzkých ranních hodinách objed-
naným autobusem DP Kněžmost. 

Do města Litomyšle jsme dorazili kolem desáté ho-
diny a společně navštívili místní zámek se dvěma 
návštěvními okruhy. První okruh obsahoval repre-
zentační sály a divadlo a druhý okruh soukromé 
pokoje a kapli. Zajímavý byl interiér divadla pochá-
zející z roku 1797, ale i barevná klasicistní výmal-
ba pokojů od Dominika Dvořáka, obrazová sbírka 
z 19. století a další zajímavosti. Po obědě  v re-
stauraci Slunce na Smetanově náměstí následo-
val volný program, který zájemci využili k návštěvě 
Regionálního muzea Litomyšle, kde byla ke zhléd-
nutí jak stálá výstava z dějin města, tak i výstava 
„Fauna na poštovních známkách“. Dále někteří 
navštívili rodný byt Bedřicha Smetany s dobovým  
mobiliářem, piaristický kostel Nalezení sv. Kříže, 
Muzeum domečků, panenek a hraček, řemeslný 
jarmark na náměstí. Více se toho již stihnout ne-
dalo, a tak jsme opouštěli Litomyšl v 17 hodin s pří-
jezdem kolem 20. hodiny. Myslím si, že zájezd byl 
dobrý počin pro naše občany a dle ohlasů se líbil.

výstava „cesta ke koruně“
Dne 19. - 20. října 2019 jsme uspořádali výstavu 
věnovanou 100. výročí zavedení české měny  pod 
názvem „Cesta ke koruně“. Ta byla k zhlédnutí 

ve zrekonstruovaných prostorách bývalé prozatimní třídy ZŠ  
na náměstí, po oba dny od 14 do 18 hodin. Zahájení výstavy 
zpestřil místní pěvecký sbor písněmi s peněžní tematikou. Zá-
jemci se dozvěděli např., 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. K vidění 
zde byly kopie mincí a bankovek, vytvořené jen jako návrhy, 
zkušební tisky a ražby i první platidla nové republiky. Dále jste 
se také mohli seznámit ve stručném sledu s platidly od těch 
historicky prvních po dnešní dobu. Výstava byla pojata v sou-
vislostech tehdejší doby a dle ohlasu zúčastněných se líbila.

za spolek Honc Václav, předseda spolku

MikULÁŠ v kněžMostě

Dne 5. prosince navštívil náš kostel Mikuláš. Kostel se roze-
zněl zpěvem dětí, ale i rodičů, za vydatné pomoci muzikantů 
a zpěváků. Zpříjemnili jsme si tak chvilku čekání na Štědrý ve-
čer. Pak ty nejstatečnější, a to byly všechny děti, přišly Miku-
lášovi říct básničky, ale zpívaly i písničky. Děkujeme čertům 
a andílkovi, zpěvákům a muzikantům za pomoc, bylo to moc 
hezké a těšíme se na setkání s Mikulášem příští rok.
Posledním Mikulášovým počinem bylo darování všech zbylých 
dárků dětem do Mateřské školky Kněžmost.

za Spolek přátel kultury Kněžmost, Zdeněk Zdobinský

tRADiČnÍ ZpÍvÁnÍ 
s netRADiČnÍ pŘÍběHeM
Sousedský klub Solínek připravil Adventní zpívání v soleckém 
kostele, v pořadí již deváté. Program byl tradičně rozdělen 
do tří částí. O první část se postaraly Solínkovy hvězdy, připra-
vily si netradiční příběh o narození Ježíška se živými kulisami, 
které si vytvořily samy. O druhou část se postaral dětský pě-
vecký kroužek Krákorky z Bakova nad Jizerou, které nádher-
ně zazpívaly známé koledy, pod vedením svých učitelek paní 
Černé a Brychové.
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Ve třetí části se návštěvníkům představila vynikající operní 
pěvkyně, sopranistka, sólistka Hudby hradní stráže a Policie 
České Republiky a zároveň členka divadla Rockopera Praha, 
pocházející z malé vesničky Křepiny na Vysočině, Miroslava 
Časarová. Jejíž nádherný hlas slyšeli lidé v dalekých konči-
nách, například v Římě, ve Vatikánu, v Milánu, v Paříží či Tren-
tu a teď i u nás v soleckém kostele.
S Miroslavou Časarovou vystoupil Jaromír Bartoš Junior. Za-
zněly i nejznámější duety, kde se pojí operní zpěv s rockovým, 
Barcelona a Fantom Opery.

Letošní ročník navštívilo historicky nejvíc poslu-
chačů, všichni si program užili a my se těšíme 
na jubilejní desáté Adventní zpívání v soleckém 
kostele Nanebevzetí Panny Marie.

za Sousedský klub Solínek Jitka Bartošová

MikULÁŠskÁ 
DRUžinA 
RoZsvÍtiLA 
stRoMek
První adventní neděli dorazila na soleckou náves 
Mikulášská družina, kterou přivezlo spřežení ta-
žené kladrubskými vraníky. Návsí se občas nesl 
brekot, který vystřídal úsměv, když děti obdržely 
nadílku. Počasí nám letos přálo a všichni účastní-
ci se mohli svézt v kočáře a užít si krásnou jízdu 
po návsi. Mikulášská družina se chvilku zdržela 
a s dětmi odpočítala rozsvícení stromku, který je 
letos poprvé umístěn před amfiteátrem.

Věříme, že opět za rok navštíví Mikulášská družina 
soleckou náves.s

předsedkyně OV Solec, Soleček, Malobratřice 
Jitka Bartošová
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poDZiMnÍ ČÁst 
FotbALovÉ seZÓny
okresního přeboru dorostu pro soutěžní rok 
2019/20 (ročník narození 2001 – 2004)

Dovolte mi, abych alespoň touto formou zhodnotil 
podzimní mistrovskou sezónu mužstva dorostu TJ 
Sokol Kněžmost. Naši dorostenci začali přípravu 
začátkem srpna. Během jednoho měsíce nás čekal 
těžký úkol a to, zvyknout si na odchod čtyř hráčů 
(Čáp, Haník, Rudavský, Zikmund), kteří v předcho-
zím ročníku soutěže pro nás byli oporou. Do týmu 
SK Kosmonosy odešel po šesti-leté výchově u nás 
v klubu Hušek J. Zároveň se nám podařilo tým 
posilovat a to na základě dobrého jména našeho 
týmu mezi mládežnickými kluby na okrese. Získali 
jsme Čureje S. a Žigalu R. z Bělé pod Bezdězem 
a také Hislera R. a Staňka M. z Doubravy. Příprava 
byla krátká, účast nepravidelná, rozhodnutím tre-
néra byla zaměřená především na herní sehrání 
týmu. Připravili jsme pro hráče přátelská utkání 
s týmy z vyšších soutěží a to převážně z krajského 
přeboru a A. třídy. Byly to zápasy s Turnovem, dva-
krát s Bousovem a Bakovem. Utkání se ukázala 
pro nás být sice velmi náročná, ale za to přínos-
ná. V úvodu sezóny jsme se tedy museli vyrovnat 
s odchodem pěti hráčů a popasovat s příchodem 
čtyř pro nás zcela neznámých hráčů. V okrese ne-
hraje bohužel mladší a starší dorost odděleně tak, 
jak tomu je v soutěžích vyšších. A tak náš tým, kte-
rý byl z 90% procent tvořen čerstvě příchozími do-
rostenci, musel často nastupovat proti starším hrá-
čům, kteří z dorostu budou již příští rok vycházet. 
Zároveň tuto skutečnost mladého týmu vnímáme 
jako velký potenciál a budoucnost. Velký přínos 
shledáváme v tom, že jsme hráče nechali „otrkat“ 
v dorostenecké kategorii již minulý rok.
Podporou jsou pro nás také hráči z mladší katego-
rie a to převážně Sedláček J., Rudavský R. a Hu-
bač L., kteří tým velmi dobře doplňovali. V průběhu 
sezóny se Rudavský R. stal dokonce brankářskou 
jedničkou dorostu, a to měl před sebou ještě dva 
roky v žácích. 
A teď trošku ke statistice. Z osmi zápasů jsme 
sedm zápasů vyhráli a jeden prohráli. Skóre 37:13. 
Máme druhé nejvyšší skóre vstřelených branek 
a nejméně obdržených branek, na čem chceme 
na jaře stavět. Nejlepšími střelci se stali Svoboda 
O., Rychtr Š. a Žigala R. Cílem jara bude hledání 
dalších nových posil do týmu, začlenit více doros-
tenců do mužské kategorie, zlepšit pravidelnost 
docházky na trénink, zdokonalit naše dovednosti 
s míčem, herní myšlení i fyzické předpoklady, ko-
munikaci na hřišti, standardní situace a soustředit 
se na úspěšnost při proměňování šancí. Na jaře 
chceme zaútočit na první místo a bojovat o postup. 

Velice nás těší výrazné zapojení Rychtra Š., který po šesti le-
tech našich tréninků je schopen již druhým rokem v dorostu 
být oporou dorostu, ale především plnohodnotně zastupovat 
hráče starší v A týmu. V jednom utkáním dokonce svou bran-
kou a asistencí dopomohl k výhře týmu. Naší snahou bude, 
aby k podobnému zapojení do A týmu došlo postupně u všech 
hráčů dorostu. Připraveni na to budou zcela určitě. 
Na všech stanovených cílech začneme pracovat již 3. ledna, 
kdy začne zimní příprava dorostu. Scházet se budeme mini-
málně třikrát týdně. Využívat budeme především halu v sokole, 
tělocvičnu ve škole, venkovní prostředí Kněžmosta, posilovnu 
v Mnichově Hradišti a UMT v Jičíně a Turnově. Obohacením 
do tréninku budou kruhové provozy pod vedením kondičního 
trenéra Lukáše Běhounka, bojové sporty a úpoly vedené Pav-
lem Šťastným. V plánu máme přes zimu využít UMT na šest 
přátelských utkání „lovit“ soupeře budeme opět z vyšších 
soutěží (Turnov, Jablonec n. Nisou – Mšeno, Dobrovice, Ba-
kov apod.) S regenerací hráčů nám pomůže Brothánková L., 
kde se zaměříme na správné dýchání, jógu, strečink a pilates. 
Stmelení kolektivu a další tři přípravná utkání (Vrchlabí, Jablo-
nec, Bakov) nás budou čekat na zimním soustředění, na které 
společně vyrazíme 20. února. Sezónu hodnotíme velice po-
zitivně, těší nás skvěle vytvořená parta, mladý tým, rodinné 
prostředí, velký potenciál hráčů, pracovitost a srdce pro fotbal 
udělat „něco víc“ než je obvyklé. To vše doufáme, že dokáže-
me přetavit v úspěchy i v jarní části soutěže a navýšíme i tak 
slušný zástup lidí, kteří nás v Kněžmostě sledují.

Mgr. Zdeněk Chlup a Čurej Martin
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systÉM vytÁpěnÍ 
novÉHo pALÁce 
nA vALeČově
Vzhledem k tomu, že Nový palác na Valečově stojí na skal-
ním suku, má velmi omezenou stavební plochu. Připomíná 
spíš protáhlý donjon (obytnou věž) než klasický obytný palác. 
A těmto stísněným prostorám se muselo přizpůsobit i vytápě-
ní. V přízemí paláce proto stál velký krb. Tento musel vyto-
pit nejen přízemní vstupní halu, ale i representační místnost 
v prvním patře. A stavitelé vymysleli originální řešení. Spaliny 
z krbu vyhřívaly velká kachlová kamna v prvním patře a tepr-
ve odtud odcházely do komína. Ten musel být vysazen na ka-
menné krakorce (nosníky), protože poslední (obranné) patro 
paláce bylo dřevěné a v případě, že by jím procházel komín 
v síle zdi, jak to bylo obvyklé u celokamenných staveb, hrozilo 
nebezpečí požáru. Takže cihlový komín, vyzděný na krakor-
cích šel v bezpečné vzdálenosti od dřevěných stěn obran-
ného patra. Stropy v Novém paláci byly dřevěné, bylo nutno 
vyřešit i jejich požární ochranu. Hrad byl po odchodu správy 
panství koncem 18. století do dvora pod Valečovem opuš-
těný a nestřežený, sloužil okolním stavebníkům jako vítaný 
zdroj kvalitního stavebního materiálu (tesaný i lomový tvrdý 
kámen, dobře vypálené cihly), takže se dnes již nedozvíme, 
jak byl vlastně otopný systém konstruován. Z krbu zbyly je-
nom části, zapuštěné do obvodové zdi paláce a z konstruk-
ce, která nesla kachlová kamna v prvním patře, nezbylo krom 
hromady nepoužitelné suti nic. Jediné, co můžeme s určitostí 
říci je to, že ani sopouch pro odvod spalin z krbu, ani kamna 
v prvním patře přímo nenavazovala na dřevěné části stropu. 
Musela mezi nimi být vyzděna izolační vrstva, která jednak 
bránila přehřátí a následnému vznícení dřevěných konstrukcí 
a zároveň sloužila jako plošina, na které byla v prvním patře 
zbudována výše zmíněná kachlová kamna. Pravděpodobně 
šlo o cihlovou klenbu, která obepínala sopouch, odvádějící 
spaliny z krbu v přízemí do kamen v prvním patře. Cihlové zdi-
vo z dobře vypálených cihel nejlépe odolává žáru z topných 
těles, netrpí žárem tolik jako zdejší pískovec a z dostupných 
materiálů nejlépe tepelně izoluje okolní dřevěné konstrukce. 
Protože na obvodové zdi paláce není nad krbem žádný zářez 
pro usazení klenby, musely klenbu nést čtyři pilíře. Dva byly 
usazeny při obvodové zdi paláce, dva stály po stranách krbu. 
Zda byly z tesaného kamene nebo z cihel se dnes nedozví-
me. Ty nesly klenbu, ve které byl otvor pro odchod spalin 
z krbu, a v prvním patře nesla kachlová kamna. Odvod spalin 
z kamen do komína byl nejspíš také vyřešen klenutým cihlo-
vým průduchem. Na zdi opět chybí zářez pro usazení klenby, 
takže ji musely opět podepřít čtyři sloupky, dva podél stěny 
a dva u kamen. Tyto mohly být použity zároveň jako kon-
strukční prvek kamen a krom podepření klenby mohly sloužit 
jako zpevnění jejich zadní části. A to je vše, co mohu k dané-
mu otopnému systému říci.
Z každé opuštěné stavby jako první zmizela použitelná střešní 
krytina, použitelné konstrukční dřevo, tesaný kámen a kvalitní 
cihly. Ve druhém sledu šel použitelný lomový kámen. Takže, 
když se Klub českých turistů ve třicátých letech minulého sto-

letí rozhodl zpřístupnit Valečov veřejnosti, musel 
se především postarat o bezpečnost návštěvníků. 
Proto nejdřív zpevnili korunu zdi Nového paláce, 
aby z ní nepadaly uvolněné kameny. Do malty 
zde vyryli letopočet provedení, opravili schodiště, 
nadělali betonové můstky mezi jednotlivými hrad-
ními skalami a vyklidili přízemí Nového paláce. 
A protože archeologie byla v té době v plenkách, 
tak se o nálezy nikdo moc nezajímal, důležitá byla 
rychlost zpřístupnění a bezpečnost návštěvníků. 
A vyklízení provedli důkladně. Nánosy sutin vy-
klidili až na skalní podloží, takže zmizely nejen 
zbytky podlahy, ale i všechny pozůstatky zdejší-
ho otopného systému. Vykopaný materiál putoval 
nejbližším oknem na nádvoří a odtud na úpravu 
terénu v areálu hradu a jeho okolí. Hrubý materiál 
s destrukcí kachlových kamen posloužil ke zpev-

Ideální zjednodušená rekonstrukce gotických 
kachlových kamen
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nění cesty z hradního okrsku k vojenskému tábo-
ru, zvanému též skalní městečko nebo světničky. 
Jemnějším materiálem vyrovnali terén v areálu 
hradu, který navazoval na opravenou cestu k vo-
jenskému táboru. Tímto způsobem se neupravo-
val jenom Valečov, stejným způsobem se v této 
době zpřístupňovaly a čistily i prostory skalního 
hrádku Drábské světničky v okrajových skalách 
stolové hory Mužský - Hrada nebo podzemní pro-
story skalního hradu Hynšta - sklep zvaný Modli-
tebna.
Co se týče Valečova, tam materiál z Nového pa-
láce ležel nepovšimnut až do léta roku 2009, kdy 
silný turistický provoz narušil povrch cesty a obje-
vily se zlomky kachlů, vypálená mazanice a další 
archeologický materiál.

překvapivý nález
Když v létě roku 2009 eroze odkryla archeologické 
vrstvy, byla v létě roku 2010 zahájena první son-
dáž. Výzkum vedl PhDr. Jiří Waldhauser, archeo-
log muzea v Mladé Boleslavi. Výzkum trval od září 
2010 do léta 2011.

A co se na východní straně hradního areálu 
našlo?
Po prozkoumání zhruba 12 metrů čtverečních plo-
chy se na osmi metrech čtverečních našla vrst-
va, tvořená převážně zlomky keramických kachlů 

spolu s vypálenou mazanicí. Vrstva začínala za místem, kde 
cesta k vojenskému táboru opouští hradní areál a svažuje se 
k rozsedlině, která odděluje vojenský tábor od hradního areá-
lu. Vrstva tvořila několik metrů dlouhý ovál pod tělesem cesty, 
byla místy až 20 cm silná a její okraje zasahovaly i na svah pod 
cestou do údolí. Cesta zde jde podél skal, které na východní 
straně uzavírají hradní areál. V horní části cesty, kde končí 
svah a začíná rovina hradního areálu, navazovala na vrstvu 
z destrukce kachlových kamen vrstva stavební suti se zbytky 
stavební keramiky (zbytky střešních prejzů, cihel a kusy malty), 
kterou byl v této části vyrovnán terén. Tato vrstva pokračuje 
na západ do hradního areálu. Protože zde už je terén rovný 
a nehrozí zničení vrstvy erozí, byl zde výzkum ukončen. V této 
vrstvě byly v horní části sondy před okrajem hradního areá-
lu nalezeny zlomky dvou glazovaných (polévaných) kachlů ze 
šestnáctého století. Tyto zlomky mohou pocházet z druhého 
patra Nového paláce. Zde pravděpodobně po polovině šest-
náctého století noví majitelé hradu Vančurové ze Řehnic strhli 
dřevěné obranné patro Nového paláce a nahradili je zděným. 
Vznikl tak velký sál přes celý Nový palác. A podle zbytků sazí 
v rozích západní zdi se zničeným arkýřem zde mohly stát dvo-
je kachlová kamna, ve kterých se topilo ze sálu. A nalezené 
zlomky polévaných kachlů mohou být z nich. To by nasvěd-
čovalo tomu, že obě vrstvy, jak vrstva z destrukce kamen, tak 
vrstva stavební suti vznikly současně, nejdřív destrukcí kamen 
opravili cestu a následně dorovnali terén jemnější stavební 
sutí. A podle nálezů mohou oba materiály pocházet z Nového 
paláce.

A nyní něco k vlastním kachlům a tělesu kamen
Na konstrukci kamen byly použity dva základní typy kachlů. 
Jednak komorové, s reliéfem na přední straně (do místnos-
ti) a vyhřívací troubelovitou komorou do prostoru topeniště. 
Spaliny z topeniště vyhřívají přes komoru čelní reliéf a ten ná-
sledně vyhřívá místnost. Druhý typ - nádobkové kachle při-
pomínají různě hlubokou nádobku. Vnitřní stranou jsou oto-
čeny do místnosti a spaliny z topeniště ohřívají stranu ode 
dna nádobky. Vytáčejí se na kruhu jako nádoby a jejich horní 
okraj se zformuje do čtverce, takže se při stavbě kamen dají 
sestavovat jako čtvercové komorové kachle. Strana, otevře-
ná do místnosti bývá zdobená různě tvarovanými lištami. Při 
výrobě komorových kachlů se začíná od reliéfu. Hlína se na-
tlačí do vymaštěné formy, tato se položí na kruh a od okrajů 
reliéfu se tvaruje komora. Ta se v horní části dotočí na kruhu 
a zpevní okrajovou lištou. Někdy se do ní propichují otvory, 
kterými procházejí zpevňovací háčky. Komorové i nádobkové 
kachle se dělí na řádkové, ze kterých se staví korpus (tělo) 
kamen a římsové, kterými se uzavírá horní okraj kamen. Tyto 
mají na horním okraji napodobeninu cimbuří, takže připomínají 
korunu hradební zdi. Používají se jak u komorových, tak u ná-
dobkových kachlů.

A nyní něco k nalezenému materiálu
Z kachlů nádobkových se našly zlomky nejméně z 50 až 70 
kachlů. Byly různých typů, od mělkých - miskovitých až po hlu-
boké - nádobkovité. Navíc měly různé výzdobné lišty.Terénní náčrt hradního jádra a jeho okolí
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kachle komorové - reliéfní
Zlomky pocházely až z 87 různých kachlů. Motivy byly růz-
né, od heraldiky (český lev, znaky Rožmberků a Šternberků, 
městské znaky) přes biblické (Samson se lvem), přes svět-
ské (zásnuby, turnajová scéna), až po hospodskou rvačku 
dvou hráčů nad převrženou vrchcábnicí. Celkem se podařilo 
identifikovat 25 motivů na řádkových kachlech a 1 na kachli 
římsovém. Nálezový soubor je umístěn dílem na hradě Va-
lečově v dolním sklepě pod Starým palácem, dílem v expo-
zici v muzeu v Mnichově Hradišti a dílem v muzeu v Mladé 
Boleslavi.

A nyní něco ke konstrukci kamen
Podle ideální zjednodušené rekonstrukce kamen pana Čeň-
ka Pavlíka mohla být kamna na čtvercové základně o straně 
1,2 metru. Kamna měla skosené rohy, získané osazením kraj-
ních kachlů otočením o 45 úhlových stupňů. Měla dva stupně 
o výšce cca 1 metr, zakončené římsovými kachli. Spodní stu-
peň byl z komorových kachlů, horní byl z nádobkových kachlů 
se stejně okosenými rohy o výšce cca 1 metr. Kamna byla za-
končena stanovou stříškou, kterou zdobil trubkový nástavec, 
vysoký cca 30 cm. Takže celková výška včetně soklu mohla 
být i 3 metry. Podle výšky vyústění komínového sopouchu 
od podlahy prvního patra by to umožňovalo optimální napojení 
klenutého cihlového kouřovodu.

A nyní k datování stavby kamen
Vzhledem k tomu, že se ze zlomků heraldických kachlů poda-
řilo sestavit erby katolických Rožmberků a Šternberků, spadá 
doba jejich stavby do období mezi léty 1452 (pravděpodobná 
doba dostavby Nového paláce) a rok 1465 (založení kato-
lické Jednoty Zelenohorské, které odstartovalo rozkol mezi 
katolíky a kališníky). A nelze si představit Vaňka z Valečova, 
oddaného kališníka, že by si po rozkolu mezi katolíky a kališ-
níky umístil do konstrukce kachlových kamen v reprezentač-
ní místnosti hradu Valečova kachle s erby dvou významných 
katolických rodů. A to je zatím vše, co mohu k dané proble-
matice říci.

Použitá literatura: Čeněk Pavlík - Objev destruovaných go-
tických kachlových kamen na hradě Valečov - Archeologie 
ve středních Čechách 16, 2012, str. 401 - 425, fotolab. 6 a 7.

Odborný konzultant: Čeněk Pavlík

Poděkování: Paní Marii Pšeničkové za upozornění na proběh-
lý archeologický výzkum, panu Zděnkovi Steklému za spoje-
ní na pana Čeňka Pavlíka a možnost fotografovat v hradních 
expozicích, paní Mgr. Janě Dumkové za vytištěnou nálezovou 
zprávu pana Čeňka Pavlíka a možnost fotografovat v muzej-
ní expozici v Mnichově Hradišti,  Jiřímu Jarošovi za dopravu 
a fotodokumentaci, paní Stanislavě Drdolové za zpracování 
fotodokumentace a panu Čeňkovi Pavlíkovi za odbornou kon-
zultaci.

ing. Theodor Honický
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě

Reliéfní komorový kachel s hráči vrchcábů

Reliéfní komorový kachel se Samsonem a lvem
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oD 15. pRosince se MěnÍ jÍZDnÍ ŘÁD, pŘibUDoU 
ŠkoLnÍ spoje nA bÝČinU
V neděli 15. prosince se mění jízdní řády po celé republice. Arriva Střední Čechy je výrazně upraví na Mladobole-
slavsku, kde u vlakového nádraží v Mnichově Hradišti vyrostl nový terminál pro autobusy. Cestujícím se tak výrazně 
rozšíří možnost cestovat i do této lokality. Na nový terminál však jede z Kněžmosta pouze linka 260331 přes Bakov 
nad Jizerou, ostatní zastavují poblíž nádraží v zastávce Jiráskova a na samotný terminál nezajíždí.
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Dopravní podnik Kněžmost jízdní řády nemění a zůstávají stejné. Jedinou novinkou je zavedení dvou nových spojů pro 
školáky mezi Kněžmostem a Býčinou. Ráno pojede v 7:04 z Býčina od autobusové čekárny do Kněžmosta, odpoledne 
mohou zájemci využít spoj s odjezdem v 14:50 z Kněžmosta do Býčiny.
Arriva upravuje jízdní řády v okolí Kněžmosta jen velmi drobně. Na lince 260020 pojede odpolední spoj z Kněžmosta 
směr Branžež a Kamenice o 5 minut později v 15:00. S pětiminutovým posunem musí počítat i cestující využívající linku 
260090 z Mladé Boleslavi přes Kněžmost na Drhleny a Dobšín, vyjede v 14:45. O pět minut později pojede i spoj linky 
260270 v 14:50 z Mnichova Hradiště do Kněžmosta a dál na Přepeře a Dolní Bousov. Poslední pětiminutový posun spoje 
je na lince 260350 s novým odjezdem v 15:25 z Mnichova Hradiště přes Kněžmost do Sobotky.
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