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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Vážení spoluobčané,
v tomto ročním období býváme většinou natěšeni na příchod 
jara. Letošní rok je poněkud jiný. Zima nebyla zimou, sníh a led 
jsme skoro neviděli. Tato skutečnost má společného jmenova-
tele a tím je voda. Lépe řečeno nedostatek vody. Určitě všichni 
si uvědomujeme, že se jedná o velmi závažný stav, který se 
sám nevyřeší. 
V Kněžmostě se této problematice věnujeme dlouhodobě. 
Po vybudování nového vodojemu na Solečku jsme si v roce 
2017 nechali vypracovat vodohospodářskou studii pro všechny 
místní části. Dostali jsme do rukou potřebný strategický pod-
klad pro následující období. Další rok se realizovala ve spolu-
práci s VaKem rekonstrukce vodovodu Suhrovice. V současné 
době se pracuje na projektové dokumentaci dokončení vodo-
vodu pro Suhrovice a připravujeme výběrové řízení na projekt 
vodovodu Soleček, Solec a Chlumín. 
Naším cílem je systematicky naplňovat navržené řešení ze 
studie a krok za krokem minimalizovat dopady na naše obča-
ny z nedostatku této vzácné tekutiny. Všem nám je totiž jasné, 
že se nejedná o krátkodobý stav a s danou situací si musíme 
poradit sami. Sliby a hezká slova nám nepomohou.
Přeji Vám příjemné čtení našeho Zpravodaje a stále dobrou 
náladu s jarním úsměvem na tváři.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

nÁkUp tecHnikY pRo 
jsDH obce kněžMost
Obec Kněžmost obdržela v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu 441 370,00 Kč na nákup mobilní elek-
trocentrály o výkonu 3 až 8 kVA, setu osvětlovací soupravy, 
setu 6 kusů ruční radiostanice na frekvenci požární ochrany 
a ponorného čerpadla.
Cílem projektu je posílení vybavení JSDH Kněžmost technikou 
a věcnými prostředky určenými pro výkon činností spojených 
s extrémním suchem v ORP Mnichovo Hradiště a na území 
MAS Český ráj a Střední Pojizeří. Dojde k posílení vybavení 
JSDH Kněžmost jako základní složky IZS pro řešení mimořád-

ných událostí v důsledku sucha, které má dopad 
na vznik lesních požárů, omezení zásobování vo-
dou či elektrickou energií. Zároveň budou elimino-
vány problémy spojené s absencí vhodné techniky 
nebo užíváním stávající zastaralé techniky. 
Jednotka vyjela v roce 2019 k 27 událostem, za-
sahovala převážně v okolí Kněžmosta a Mnichova 
Hradiště. Jednalo se o požáry (14x), technické zá-
sahy (6x), dopravní nehody (4x) a planý poplach 
(3x).
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RADnice

vÝstAvbA 
koMUnikAce 
ZÁpADnÍ A LoMenÁ
V minulých dnech byla uzavřena smlouva se spo-
lečností COLAS CZ, a.s. na výstavbu části ulic 
Západní a Lomená. Smluvní cena za dílo je sta-
novena na 6 472tis. Znění smlouvy je k nahlédnutí 
na webových stránkách obce Kněžmost. Stavba 
by měla být dokončena do 31.8.2020.

obnovA vÝsADbY 
U bYtovÝcH DoMŮ
Představujeme vám projekt „Obnova výsadby 
u bytových domů Kněžmost“ Na Mlejnici. V ře-
šeném území je navržena výsadba v kombinaci 
okrasných a původních druhů dřevin. Výsadba 
bude provedena kolem bytových domů a na vol-
ných travnatých plochách. Výsadba čítá 26 stro-
mů se zastoupením střemchy obecné (Prunus 
padus), habru obecného ´Fastigiata´ (Carpinus be-
tulus ́ Fastigiata´) a okrasné třešně sakury (Prunus 
serrulata ´Kiku-shidare-sakura .́
Na tento projekt byla schválena finanční podpora 
od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 
180 500,00 Kč v rámci dotační výzvy č. 9/2019 
„Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech 
a obcích“. 

oDpADovÉ HospoDAŘstvÍ 
v ČÍsLecH ZA Rok 2019
příjmy položky

1 301 000,00 Příjem z poplatku za komunální odpad

384 000,00 Příjem z odměny za třídění odpadu od společ-
ností Ekokom,  Elektrowin, SD Kovo a Asekol

1 685 000,00 příjmy celkem

výdaje položky

2 095 000,00 Platby za odvoz a likvidaci odpadu společ-
nosti Severočeské komunální služby s.r.o. 
- Marius Pedersen a.s.

688 000,00 Ostatní platby za odvoz a likvidaci odpadu 
(stav. suť, polystyrén, velkoobjemový od-
pad apod.)

240 000,00 Náklady na manipulaci bioodpadu

544 000,00 Režijní náklady k odpadovému hospodář-
ství

3 567 000,00 výdaje celkem

novÉ obecně ZÁvAZnÉ 
vYHLÁŠkY obce 
kněžMost
k nahlédnutí na webových stránkách obce v sekci Obec – Sa-
mospráva – Obecně závazné vyhlášky

► OZV obce Kněžmost  č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
► OZV obce Kněžmost  č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
► OZV obce Kněžmost  č. 2/2019, kterou se stanoví část spo-

lečného školského obvodu základní školy
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ZMěnY A oMeZenÍ v obci
vedení obce vyzývá všechny občany, 
aby dodržovali nařízení a doporučení vlády ČR a příslušných 
krizových štábů. Jedná se především o volný pohyb, to zna-
mená: vyhýbat se shlukování většího počtu osob a používat 
roušky či jiné textilie - třeba šátek nebo šálu na ochranu 
úst i nosu. Pomůžete tím zvládnout současnou kritickou situ-
aci. Dále žádáme občany, aby zvážili nutnost osobní návštěvy 
obecního úřadu, v případě bezodkladné záležitosti buďte pro-
sím ohleduplní a používejte roušky (šátky apod.).
Dále bychom chtěli touto cestou co nejsrdečněji poděkovat 
všem, kteří v této nelehké době pomáhají zvládat současnou 
složitou situaci. Především pak všem pracovníkům v našich 
místních prodejnách, v pobočce pošty a všem dobrovolníkům, 
kteří se zapojili do prací spojených s výrobou roušek a pomá-
hají ostatním. Hluboce si Vaší práce vážíme.

Ing. Karel Hlávka, starosta obce

24. 03. 2020 - placení poplatku za odpady, 
psy a jiné - pouze bezhotovostně
Rada obce Kněžmost souhlasí s tím, že v případě nedodrže-
ní termínu pro úhradu poplatku za svoz komunálního odpadu 
v roce 2020 stanoveného vyhláškou do konce března t. r., ne-
bude Obecní úřad Kněžmost jako správce poplatku uplatňovat 
sankce, a to do konce června 2020, případně až do ukončení 
nouzového stavu.
Poplatek za odpad a jiné poplatky můžete zaplatit převodem 
na náš účet č.  482111319 / 0800 pod variabilním symbolem 
- čísla popisného vaší nemovitosti. Do zprávy příjemce stačí 
zadat vaše příjmení a název obce, ve které se nemovitost na-
chází. Pokud si nejste jistí, jaká je výše vašich poplatků, infor-
mujte se v úředních hodinách na tel. 326 784 141, 731 486 707 
nebo pište na e-mail: obec@knezmost.cz.
pLAtbY poplatků lze provést platbou na účet obce
číslo účtu: 0482111319/0800
vs: číslo popisné (evidenční)
ZpRÁvA pRo pŘÍjeMce: příjmení, místní část

22. 03. 2020 - coop kněžmost omezuje 
provozní dobu
Samoobsluha COOP v Kněžmostě omezuje od 23. 3. 2020 
do odvolání provozní dobu.
pondělí - pátek: 7.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
sobota: 7.00 - 11.00; neděle: zavřeno

18. 03. 2020 - Uzavření obecního úřadu 
a kvck kněžmost
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřením proti 
šíření koronaviru, bude od 18.3.2020 obecní úřad v Kněžmostě 
pro veřejnost UZAVŘEN. Kulturně vzdělávací centrum a knihov-
na Kněžmost zůstávají i nadále uzavřeny již od 13. 3. 2020.  

18. 03. 2020 - omezení provozu ordinace 
MUDr. evy kuželové 

Vážení pacienti, z důvodu epidemiologické situace 
šíření viru COVID-19 a absolutního nedostatku 
ochranných pomůcek dochází k organizační-
mu omezení ordinace:
► zkracuje se ordinační doba: 
 po, st - pa: 8.00 -12.00, Út: 12.00 -17.00
► ruší se odběry krve a biologického materiá-

lu /zároveň  došlo i k omezení  transportu  ma-
teriálu do laboratoře ze strany Klaudiánovy ne-
mocnice/

► ruší se neakutní plánované kontroly, preven-
tivní zdravotní prohlídky

► ruší se volný vstup do čekárny z důvodu hro-
madění nemocných

► každý pacient se  před plánovanou návště-
vou naší ambulance musí kontaktovat tele-
fonicky se sestrou nebo lékařem a domluvit 
další postup!!

Chronické léky lze objednat telefonicky, či e-mai-
lem, zároveň při neakutní konsultaci lze zanechat 
vzkaz s kontaktem, ozveme se vám. Aktuální in-
formace na stránkách https://mudr-eva-kuzelova-
-sro.zdravotniregistr.cz/

18. 03. 2020 - ordinace 
MUDr. Davida krbuška 
v kněžmostě uzavřena
MUDr. David Krbušek oznamuje, že nebude do od-
volání ordinovat na pracovišti ve zdravotním stře-
disku v Kněžmostě. Vzhledem k epidemiologické 
situaci a s cílem minimalizovat možnou infekci 
novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zave-
den nouzový režim ordinace v Mnichově Hradiš-
ti. Bližší informace na www.mudrkrbusek.cz.

17. 03. 2020 - Zajištění stravy nebo 
dovoz obědů
S ohledem na situaci nabízí restaurace Čer-
ná Louže (vratislav Rejzek) rozvoz obědů 
domů. V ceně oběda je jedno hlavní jídlo a polév-
ka nebo salát. Jídlo je přivezeno v jednorázových 
obalech. Objednávku je možno provádět e-maliem 
na rejzekvratislav@seznam.cz, sms formou, ofotit 
poslat na WhatsApp - kontakt 775 982 664.

13. 03. 2020 - Mimořádná úprava 
provozu autobusových linek
Na základě rozhodnutí Středočeského kraje s při-
hlédnutím k přijatým opatřením proti šíření korona-
viru jezdí od soboty 14. 3. 2020 autobusové linky 
Dopravního podniku Kněžmost i Arrivy Střední 
Čechy na Mladoboleslavsku jako o jarních prázd-
ninách. Opatření platí do odvolání!

Další a aktualizované informace naleznete 
na stránkách www.knezmost.cz
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Ze životA i. b
Leden - Divadlo děti dětem
V lednu jsme navštívili divadelní představení Strašidelné školy 
v Dolních Stakorech, pořádaný divadelním souborem Stakorá-
ček. Přenesli jsme se nejprve do roku 1920 na jednu internátní 
školu, jejíž žáci se sice oblékají odlišně než dnešní děti, ale 
jinak jsou těm současným hodně podobní. Občas si tak trošku 
vymýšlejí, nechtějí se učit, jiní si zase tu a tam „vypůjčí“, co 
jim nepatří a najde se i žalobníček, který všechno dění ještě 
za tepla odnese přísnému panu učiteli. Jenže tyto hříchy se 
nelíbí místnímu duchovi, a tak milé žáčky začaruje a promění 
je v duchy, aby i oni následujících sto let strašili. A to jsme se 
již vrátili do roku 2020, kde duchové stále čekali, až je někdo 
vysvobodí. Trochu jsme se báli, hodně jsme se smáli a slyšeli 
plno pěkných písniček.

vysvědčení 
30. ledna byl náš slavnostní den „Oslava získaných vědomos-
tí“, kdy jsme se radovali z našeho prvního vysvědčení.

Únor - jurta
První únorový týden ve škole proběhla naše „jurtová premiéra“, 
ve které jsme si zpřítomnili 5 našich smyslů. Vyzkoušeli jsme si 
chůzi naslepo, naslouchali jsme hlasům přírody, procítili jsme 
vůně svačinek, zažili jsme hmatové psaní, čtení a počítání.

Akce 
ZÁkLADnÍ ŠkoLY  

HoRY 2020
Letos jsme vyrazili do Rokytnice nad Jizerou v ter-
mínu od 5. 1. do 10. 1. 2020. Ubytovaní jsme byli 
na chatě Roxaně na Studenově. Sněhové podmín-
ky nebyly ideální, ale s odstupem času jsme museli 
konstatovat, že jsme vlastně měli štěstí. První 3 dny 
bylo počasí zimní a až ve čtvrtek nám při lyžování 

zapršelo. Jako pokaždé bylo na chatě jídla dosta-
tek a personál Roxany nám vycházel maximálně 
vstříc. Dvakrát jsme lyžovali na Horních Domkách 
a logistické zajištění našeho přesunu bylo výborné. 
Dokonce nám v úterý přivezli na svah i oběd. Musí-
me pochválit děti za jejich chování a také lyžařské 
instruktory za dostatek trpělivosti při výuce lyžová-
ní. Každý večer si děti připravily kulturní program 
a skutečně jsme se nasmáli. Závěrem lze říci, že 
příští školní rok na hory určitě pojedeme. 

Mgr. Jiří Lehečka

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost,
okres Mladá Boleslav
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koČiČÍ ZAHRADA 
ve iii. b
Od minulého školního roku nás provází kamarádi 
z kočičí říše. Pracujeme s programem pro rozvoj 
sociálních dovedností dětí v rámci prevence riziko-
vého chování. Setkáváme se s příběhy ze zahrady, 

kde žijí samé kočky, které prožívají dobrodružství, 
řeší své každodenní starosti i úspěchy. Čtrnáct ko-
čičích osobností nás provází jednotlivými lekcemi 
a aktivitami. Seznamujeme se s tématy přátelství, 
tajemství, strach, spolupráce nebo kulturní odliš-
nost. Často se nám naši kočičí kamarádi a jejich 
charakteristiky promítají do našeho běžného živo-
ta a jejich příběhy nám pomáhají při hledání správ-
ných rozhodnutí. 

Mgr. Tereza Černá

iv. b
Ve třídě IV. B se i v novém roce stále něco děje. 
Hned v lednu jsme měli ve škole program od Be-
sedária, který se jmenoval „Houstone, máme 
problém“ a děti se při něm hravou formou snaži-
ly vyřešit různé matematické vesmírné záhady. 
V průběhu tohoto školního roku jsme se také spojili 
se čtvrtou třídou na Základní škole v Radonicích, 
která má stejný počet žáků, a tak si s nimi dopi-
sujeme. Děti jsou nadšené z posílání a odesílání 
klasických dopisů a píší svým novým kamarádům 
s nadšením. Byli jsme již také v knihovně, kde se 
děti seznámily s novou knihou paní spisovatel-
ky Kláry Smolíkové s názvem „V knihovně je ko-
cour“. 

Mgr. Kristýna Kofránková

Den pRvnÍ poMoci
Projektový „Den První pomoci“, nás naučil, jak ošetřit zranění 
a dokázat si vzájemně pomoci. Nu posuďte sami ☺ …

Příjemný jarní čas Vám přeje I. B 
Mgr. Soňa Hemalová, Lucie Brothánková

Akce ii. A
Koncem minulého roku druháci zahájili plavecký výcvik. Ně-
kdo si myslí, že plavání není žádná věda. Stačí jen trochu 
plácat rukama a kopat nohama. My víme, že tomu tak není, 
a po dobu tříměsíčního kurzu jsme se naučili hned několik pla-
veckých stylů. Vodě zdar! 

V lednu se děti z II. A zúčastnily dobrodružné matematické 
výpravy za pokladem Černého piráta. Na jedno dopoledne 
se proměnily v námořníky a v doprovodu lektorů se vydaly 
na nebezpečnou cestu po moři, aby dopadly Černého pi-
ráta. Malí plavčíci se museli vypořádat s matematickými úkoly, 
vysvobodit se ze zajetí a najít tu správnou pirátskou pevnost, 
která ukrývá zlatý poklad. 

Mgr. Michaela Volfová
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kARnevAL 
1. stUpně

Jako každý rok karneval pro své spolužáky z 1. 
stupně připravili naši páťáci. A i letos měl velký 
úspěch.

1. jARnÍ vÝLet 
tURistickÉHo 
kRoUžkU, vRcH 
bAbA
V sobotu 22. 2. jsme se vydali s turistickým krouž-
kem na další výlet. Jeli jsme vlakem do Debře 
u Mladé Boleslavi, a pak jsme šli přes Josefův Důl, 
podél Jizery do Chudoples. Tam jsme prošli tune-
lem pod dálnicí a ocitli jsme se v přírodní rezervaci 
Vrch Baba u Kosmonos. Celý výlet jsme zakončili 

v občerstvení u letadla a v cukrárně v Bakově nad Jizerou. 
Počasí nám tentokrát přálo a všichni jsme si to moc užili a bu-
deme se těšit na další společné výlety.

Mgr. Gabriela Hronová

okResnÍ koLo 
konveRZAČnÍ soUtěže 
v Aj
Ve středu 12. 2. se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního 
kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se konala 
na 7. ZŠ v Mladé Boleslavi. Nejprve žáky čekal poslechový 
test, a pak museli pohovořit o vylosovaném tématu. Zde jsou 
výsledky:

kategorie 6.–7. ročník: Lukáš Vacek 2. místo, Kristýna Bera-
nová 11. místo

kategorie 8.–9. třída: Jan Hušek 18. místo, Pavel Charvát 
22. místo

Všem účastníkům děkujeme za hezkou reprezentaci školy.
Mgr. Gabriela Hronová

konveRZAČnÍ soUtěž 
v něMeckÉM jAZYce
V pátek 24. ledna 2020 se šest dívek z 9. ročníku zúčastnilo 
školního kola konverzační soutěže v německém jazyce. Nej-
dříve absolvovaly poslechový test (20 minut) a poté následo-
vala ústní zkouška (10 minut), která se skládala z konverzace 
a popisu obrázku. Do okresního kola, které se konalo v pondě-
lí 10. února, postoupila dvě děvčata, která se umístila na 4. a 5. 
místě. Děkujeme všem za účast a za výbornou reprezentaci.

Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Vendula Svobodová

beseDÁRiUM - veLkÁ 
RoDinnÁ RADA
Za podpory MAP II Mnichovohradišťsko (Místní akční plán pro 
rozvoj vzdělávání v ORP Mnichovo Hradiště) se v pátek 24. 
ledna 2020 zúčastnili žáci 6. ročníku z naší školy programu 
„Velká rodinná rada“, který byl zaměřen na rozvoj finanční gra-
motnosti. Žáci se rozdělili do skupin a každá skupina před-
stavovala jednu rodinu (Zombíkovi, Vampýrovi, Emzákových, 
…). Obdrželi výši měsíčních příjmů a výdajů své domácnos-
ti, s nimiž se měli snažit co nejefektivněji hospodařit. Tím se 
dostali do role svých rodičů, kteří se s tímto úkolem potýkají 
dnes a denně v reálném životě. Stejně jako v něm museli řešit 
také nenadálé události, do kterých promlouval i faktor náhody. 
Ve středu 8. dubna 2020 se na stejný program můžou těšit žáci 
5. ročníku.
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Přivezla dětem ukázat peníze, kterými se zde platí, 
obřadní oblečení a šperky. Dobrovolný příspěvek, 
který byl vybrán od dětí, je určený balijským dětem 
a bude využit na výuku angličtiny a na zakoupení 
výtvarných a dalších školních pomůcek. Naše děti 
poslaly svým kamarádům obrázky a ty starší jim 
napsaly, pochopitelně v angličtině, několik zajíma-
vostí ze života u nás.
Přednáška byla velmi poučná a děti moc bavila.

nÁRoDnÍ GALeRie 
v pRAZe – vÁcLAv 
HoLLAR A UMěnÍ 
kResbY
V neděli 19. ledna 2020 jsme se zájemci z 5. – 9. 
ročníku navštívili výstavu Václav Hollar a umění 
kresby v Paláci Kinských na Staroměstském ná-
městí v Praze. Nejdříve jsme absolvovali komen-
tovanou prohlídku.  Každý dostal lupu, aby si mohl 
pečlivě všechno prohlédnout. Poté následovala 
výtvarná dílna, kde si mohly děti vyzkoušet různé 
kresebné pomůcky a pokusit se společným dílem 
napodobit prohlédnuté obrazy. Všichni si to moc 
užili a již se těšíme na další cestu za poznáním vý-
tvarného umění.

Mgr. Květa Havlíková

Výběr z hodnocení žáků:
„Bylo to v pohodě, líbila se mi naše rodina Vampýrových. Měli 
jsme hodně peněz a mohli jsme si kupovat hodně věcí.“
„Bylo to zajímavé, bavilo mě to více než normální hodiny. Chtě-
la bych si to zopakovat. Paní byla příjemná a vtipná. Ale vadilo 
mi, že jsme byli Emzákovi.“
„Líbilo se mi všechno, ale kdybychom nebyli taková postižená 
rodina. Ale dobrý bylo také to, že jsme přežili. Zbylo nám asi 90 
tisíc. Líbila se mi loterie nebo Alza v Kněžmostě. A ještě kdyby 
mi nebylo 105 let, tak by to bylo super.“
„Bylo to super, ale moje rodina moc nespolupracovala.“

Mgr. Květa Havlíková, Bc. Eva Exnerová

pRojekt „Děti DěteM“ 
Aneb novinkY Z bALi
Ve středu 29. ledna 2020 navštívila již po třetí naši školu paní 
Šárka Hloušková, která žije převážnou část v roce na Bali 
ve vesničce Seraye, kde vede i výtvarný kroužek pro místní 
děti. Pro děti z 1. – 5. ročníku si připravila znovu zajímavé po-
vídání o životě na Bali a samozřejmě také o místních dětech. 
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Akce MAteŘskÉ 
ŠkoLY 
ve ŠkoLce je nÁM 
DobŘe
Ano, nám, učitelkám, dětem, ale i ostatním za-
městnancům. Myslím, že máme spoustu pěkných 
akcí, které jsou vždy naplánované a promyšlené.
Mezi vydařenou akci jistě patří vánoční vystoupení 
v kostele, kde vystoupí najednou celá školka s 82 
dětmi. Už podle počtu je všem jasné, že nesmíme 
podcenit přípravu a na celé vystoupení je třeba 
všechno předem nejprve promyslet a společně 
nazkoušet. I přes menší nervozitu, ale hlavně vel-
ké těšení, si vždy děti vystoupení užijí. 
po vánocích a pro všechny zaslouženém volnu 
nás čeká opět setkání v mateřské škole. A samo-
zřejmě další naplánované akce. Děti po prvním 
týdnu, kdy se rozkoukaly po prázdninách, čekala 
pohádka „Cesta na sever“. 
na konci ledna odjely přihlášené děti na hory 
na plánovaný týdenní lyžařský kurz. Děti si uží-
valy lyžování a horské atmosféry. To jim bohužel 
překazilo virové onemocnění a musely kurz před-
časně ukončit. I přesto o lyžování nepřišly a kurz 
dokončily po uzdravení v následujících dnech. My 
se nedáme!!!
v únoru si děti rozšířily informace o hvězdách, 
planetách a vesmíru. Přímo v zelené třídě nám 
vyrostlo mobilní planetárium. Ve velké kopuli byly 
promítány dvě pohádky podle věku. „O dinosau-
rech“ – pro nejstarší děti a „Jak putoval měsíček 
ke sluníčku“ – pro mladší děti. 
Na začátku února měly děti možnost setkat se 
s chovateli papoušků Ara a být při jejich zkoušení 
velkého létání.
Shlédly pohádku „O pyšné žirafě“, která se konala 
pro všechny děti. Tyto pohádky jsou rozplánované 
na každý měsíc. Pokaždé je představení jiné a vra-
cí se k nám dětmi i námi oblíbená divadla. V březnu 
nás čeká hudební pořad „Ptačí svatba“ a na duben 
se těšíme na pohádku „Jejda strašidýlka“.
na přelomu února jsme navštívili s nejstaršími 
dětmi základní školu. Děti se nejprve radostně 
přivítaly s jejich kamarády a sourozenci, na které 
se moc těšily. Každý rok mají pro nás připravený 
program v prvních třídách. Musím pochválit paní 
učitelky i děti z prvních tříd. Program je zajímavý, 
naučný a pestrý. Cílem této návštěvy je první se-
známení se školní výukou, prostorami školy a uči-
telkami. Děti mívají zpočátku ostych, ale po chvil-
ce je ostych pryč a děti zasedají do lavic a pilně 
s paní učitelkou spolupracují. 

Je toho opravdu hodně a jsme rádi za každou vydařenou akci. 
Ať je to divadlo, návštěva z knihovny, spolupráce se ZŠ, vystou-
pení atd. Hravou formou děti získávají nové znalosti a doved-
nosti, které vyplývají z našeho školního vzdělávacího programu.

Těšíme se s dětmi na další prima zážitky.
                                                              Vlaďka Bejrová

učitelka mateřské školy v Kněžmostu

jARnÍ vYRÁběnÍ DětÍ 
Z MAteŘskÉ ŠkoLkY

Jarní brána zelená se, jarní brána otvírá se.
Kudy ty, tudy já, brána už se otvírá.
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ČtenÍ je ZÁbAvA kDo 
nevěŘÍ, AŤ to pRověŘÍ
ZAcHRÁnci novÉHo ČAsU
Čtenář Antonín Přibík, žák 7. třídy ZŠ Kněžmost představuje 
knihu Timeeless - Zachránci nového času
Napsal a ilustroval: Armand Baltazar
Žánr: Fantasy, Science fiction
Vydavatelství: Fragment (ČR) 2018

Po srážce časů se zro-
dila nová Země: konti-
nenty změnily tvar, 
moře se vylilo z břehů 
a vyrostla nová poho-
ří.  V divočině se po-
hybují stáda mamutů 
a dinosaurů, nad měs-
ty se tyčí mrakodrapy 
a v přístavech New 
Chicaga (domovem 
hlavního hrdiny a jeho 
kamaráda) se potká-
vají parníky, plachet-
nice, ale i obří roboti 
z budoucnosti.  To 
se stalo tak, že jeden 
zlý vynálezce nechal 
srazit časy a tak se 
po Zemi pohybují lidé 
ze tří období -  páry, současnosti i budoucnosti.

Diego Ribera, syn slavného vynálezce velkých robotů, postavil 
za městem obří elektrárnu. Matku má u námořního bojového 
letectva. Diego má dnes narozeniny, ke kterým od otce dosta-
ne vytoužené létací prkno. Prkno si však musí sám dodělat. 
Neví si rady a tak se snaží usilovně přemýšlet. Když tu najed-
nou se mu před očima utvoří záblesky, ruce se mu najednou 
rozpohybují a začnou součástky sestrojovat.  Když to sdělí 
otci, tak ten řekne: „nikomu to neříkej, to se u nás v rodině 
dědí. Začalo to u mě po srážce časů. Je to velmi šikovné, mů-
žeš schopnost použít, kde a kdy chceš, ale opakuji - nikomu to 
neříkej. Lidé by chtěli tvoje schopnosti zneužít. Já tomu říkám 
tvůrčí zrak a používám to k stavění robotů“. 

Když Diego s otcem pracují na jednom robotovi pro elektrárnu, 
tak je na moři přepadnou Arglingotovi muži. Otce i jeho spolu-
pracovníky buď postřílejí, nebo zatknou a odvezou neznámo 
kam.

Diego se seznámí s dvěma dívkami: Lucy, která se mu zalí-
bí a Paige, její kamarádkou. Za určitých okolností se s nimi 
a Peytrem (kamarád) dostanou na loď pirátů. Z ní se snaží 
osvobodit otce a jeho spolupracovníky. Zaútočí na pevnost 
a s pomocí Diegovi schopnosti aktivují generátor, který zničí 
vše v okolí 10 mil. Nestihnou však utéct, a tak se Diegův otec 
rozhodne vhodit na místo generátoru minu. V podvodním ro-
botu, jehož užil ke kladení miny, ale tragicky zahyne. 

Tak se Diego vrátí do rodného New Chicaga pou-
ze se svou matkou, Peytrem a Paige. Lucy totiž 
musí odjet do rodného Londýna, protože je z ob-
dobí páry a jejich mravy nedovolují se kamarádit 
s někým z jiného období a její otec si na to velmi 
potrpí. Smrtí Diegova otce a odjezdem více než 
nejlepší kamarádky Lucy kniha končí.
Doufám, že bude i pokračování.

GUMp:  pes, kteRÝ nAUČiL LiDi žÍt
Čtenářka Veronika Umáčená, žákyně 5. třídy ZŠ 
Kněžmost, představuje knihu Gump: pes, který 
naučil lidi žít
Napsal: Filip Rožek
Ilustrovala: Weronika Gray

Tato kniha se mi moc líbila, dokonce tak, že jsem 
se od ní nemohla odtrhnout celý den. Také má 
krásné ilustrace od Weroniky Gray. Tuto knihu pro-
stě musím mít doma! 
Příběh této knihy je o pejskovi jménem Gump, kte-
rého najde v popelnici bezdomovec. Jedna paní 
ho pak hodí do vlaku a Gump se do konce příběhu 
snaží vrátit k bezdomovci. Nakonec Gump skončí 
u pána, který je workoholik a díky čtyřnohému pří-
teli se vrátí do běžného života. Oba spolu zůsta-
nou. K této knize vznikla také písnička „Protože to 
nevzdám“ od Olgy Lounové.
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senioR kLUb 

HÝbeMe se kAžDÝ tÝDen
Cvičení seniorů pod vedením Máši Pokorné je vel-
mi úspěšnou seniorskou aktivitou. Cvičení probí-
há každý týden v pondělí od 17:00 v nových pro-
storách nad knihovnou. Pokud se chcete přidat, 
budete vítáni. Velice nás mrzí, že plavání v bole-
slavském bazénu, bohužel kvůli velké nemocnosti, 
nevyšlo. Tak snad někdy příště. Jaro klepe na vra-
ta, chystáme Malý seniorský výlet „Kolem Bezdě-
zu“. Po zimě protáhneme nožky a nadýchneme se 
zhluboka jarního povětří. Už se moc těšíme na se-
tkání s vámi.

pRoHÁnÍMe MoZkovÉ 
ZÁvitY s vU3v
Nový semestr VU3V přinesl nové téma „Rituály 
evropských královských rodů“. Krásné téma, které 
nám poodhalí tajemství narození, křtin, svateb, ale 
i pohřbů a dalších zajímavostí ze světa evropské 
aristokracie. Semestr je plně obsazen máme 14 
studentek.

vÝstAvA kAReL ČApek

V naší knihovně proběhla výstava k 130. výročí narození Kar-
la Čapka. Účast na výstavě byla velká, shlédli ji čtenáři naší 
knihovny, navštívily ji děti ze ZŠ. Starší děti pracovaly na pro-
jektu, který byl spjat s životem a dílem Karla Čapka. Mladší děti 
z druhé a třetí třídy shlédly „Ptačí pohádku“ od Karla Čapka. 
Představení bylo opravdu pěkné a děti se takto příjemně se-
známily s touto velkou osobností naší literatury. Výstava byla 
doprovázena promítáním dokumentu, mapujícího život a dílo 
spisovatele. Program k výstavě jsme připravili také pro naše 
seniory.

boženA něMcovÁ 200 Let
V únoru jsme si připomněli 200 let od narození Boženy Něm-
cové. V knihovně jsme pro děti ze ZŠ připravili menší program 
k tomuto výročí. V prezentaci jsme dětem představili tuto vel-
kou českou spisovatelku a vlastenku. Připomněli jsme si její 
literární dílo. Děti se pokusily v několika větách popsat, jak by 
vypadal život Boženy Němcové v dnešní době.

v kniHovně je kocoUR
Projekt pro mladší děti k výstavě oceněné knihy Kláry Smolí-
kové „V knihovně je kocour“. Děti se na barevných výstavních 
panelech seznámily s knihou a knihovnami od jejich vzniku až 
do dnešní doby. Celým projektem provázel děti kocour Koniáš. 
Doufáme, že projekt bavil děti stejně jako nás.

vZDěLÁvAcÍ A cestopisnÉ 
pŘeDnÁŠkY
Nové prostory studijního oddělení jsou jako stvořené pro men-
ší přednášky.

Z historie
Paní Hana Bejrová si připravila setkání nad knihou kněžmost-
ského rodáka Františka Prokoráta „VZPOMÍNKY NA PRVNÍ 
SVĚTOVOU VÁLKU A ZAJETÍ V RUSKU“. Studijní oddělení 
bylo zaplněno do posledního místečka. Poutavé vyprávění 
Hany Bejrové a úryvky z knihy nám odkryly životní osudy to-
hoto kněžmostského rodáka.
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cestopis
Začátkem března jsme se v cestopisné přednášce podívali 
na ostrov Madeira a to díky manželům Špilarovým, kteří tento 
ostrov věčného jara celý procestovali pěšky. Nádherné foto-
grafie ještě více podtrhly jejich poutavé vyprávění. Studijní od-
dělení naší knihovny bylo zcela zaplněno posluchači.
Těšíme se na další cestovatelské zážitky.

DÍLniČkY pRo nejMenŠÍ
Každé první pondělí v měsíci je v knihovně připraven program 
pro nejmenší děti s maminkami. Od 10:00 do 10:45 se věnuje-
me těm nejmenším, zazpíváme si, povíme si malou pohádku 
a vyzkoušíme si šikovnost našich ručiček.

nA sLovÍČko
Dnes jsem si přizvala 
„Na slovíčko“ místního 
rodáka Jiřího Jaroše. 
Jsme několik let přáteli 
a tak dovolte, abychom 
si v následujícím  roz-
hovoru tykali. 

na slovíčko: Jirko, ně-
kolik desítek let jsem 
tě vnímala jako pana 
Jaroše, tátu Hanky 
a Lenky. Když jsem za-
čala vnímat Kněžmost 
jinýma očima a měla 
již svou rodinu, zjistila 
jsem, že „pan Jaroš“ je 
rodák, SKALNÍ SPAR-
ŤAN, sportovec, foto-
graf, cestovatel, cyklis-
ta, historik a „správnej“ 

děda. Dnes jsme se sešli, abychom si povídali 
o tom, jak mapuješ historii „našeho“ Kněžmosta. 
Kdo tě vlastně přivedl na myšlenku pátrat po his-
torii Kněžmosta?
jiří jaroš: Na myšlenku pátrat po historii Kněžmo-
sta mě přivedly nálezy zajímavých fotografií a do-
kumentů ve sběrných surovinách u Maixnerů a Ry-
plových a ve sběrném dvoře, který býval  za firmou 
Elko Hofmann. 

na slovíčko: Jaké rodinné kořeny, zde v Kněž-
mostě, zasadila vaše rodina? 
jiří jaroš: V Sobotecké ulici čp. 27 žila moje 
babička Antonie Jarošová, měla tři syny a dce-
ru. V domě s ní zůstal nejmladší syn, můj otec, Ja-
roslav Jaroš nar. 1924 s mojí maminkou Jarosla-
vou Jarošovou, která  pocházela z Bakova n/Jiz. 
Oba moji rodiče celý život pracovali v Kněžmostě 
a okolí jako poštovní doručovatelé. V domě v So-
botecké jsem vyrůstal. Dětství jsem trávil na Hrád-
ku, kde byla příroda přístupnější, vše vysekané 
kosami, v zimě jsme bruslili na kluzišti za domem, 
lyžovali z Hrádku po Prokorátově stráni ke studán-
ce Žbelíčku nebo na Šabakově stráni (Šabačce). 
O víkendu na silnici projel pouze autobus a ces-
táři.

na slovíčko: To bylo určitě krásné dětství a to 
vše je základ ke vzpomínkám. Donesl jsi mi uká-
zat krásný článek o tvém otci „Opravdový pošťák“, 
který podle vyprávění napsala paní Květa Madě-
rová. V tomto rozhovoru nebudeme odkrývat jeho 
obsah, protože jsem přesvědčená, že si tento pří-
běh zaslouží hlubší rozpracování v podobě pod-
večeru nad příběhem pošťácké rodiny. Jak dlouho 
se věnuješ shromažďování informací a fotografií?
jiří jaroš: Staré fotografie jsem sbíral již v deva-
desátých letech, intenzivně jsem se začal fotogra-
fování věnovat poté,  co jsem si srovnal své životní 
hodnoty a skončil po osmi letech s podnikáním.

na slovíčko: Fotografování je tvou velkou zálibou 
od mládeneckých let, od přírody přes rodinná alba 
ses vrhl na mapování místních rodin a objektů. Dří-
ve se fotografovalo převážně do rodinných alb, jen 
co si já pamatuji, tvůj dlouholetý kamarád, pan Jo-
sef Kvintus, také hodně dokumentoval život v naší 
obci. 
jiří jaroš: To ano, od Pepi jsem získal spoustu 
dobových fotografií a využil je ve svém archivu fo-
tografií ze života kněžmostského obyvatelstva.

na slovíčko: Kde nyní a jak velká část rodiny zů-
stala zde v obci?
jiří jaroš: Po svatbě v roce 1975 jsem se přestě-
hoval do ulice za Sokolovnou, kde žiji s manželkou 
dodnes. Obě dcery a čtyři vnučky žijí také v Kněž-
mostě. 
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na slovíčko: V rozhovoru jsi mi ještě prozradil, jak bohaté jsou 
na vzpomínky lokality skládek třeba: Písák na Žantově nebo 
Podolec v Kněžmostě. Tam jak člověk narazil na nějaký ten 
starý předmět, hned se mohlo začít zase pátrat.       
jiří jaroš: Když se hrabou základy domů, přípojky atd. hned 
se vezmou gumovky, kolo, fotoaparát a jde se na věc. 

na slovíčko: Kde jsi byl nejdál hledat informace o předcích 
kněžmostských rodin?
jiří jaroš: Zatím nejdále jsem byl na Českolipsku, Nymbur-
sku a v Poděbradech. Chystám se do Roudnice nad Labem 
za vnukem dr. Řeťovského a do Hořic za potomky Hajských 
z hospody na Žantově.

na slovíčko: Řeťovský? Ano, to jsi vzpomínal na pana Fran-
tiška Řeťovského, který prý přišel na bál a řekl: „Která ženská 
pro mě dnes přijde tancovat, tak ta se stane mojí ženou.“ Jak 
to dopadlo?
jiří jaroš: Budete se divit, opravdu si ji vzal, sousedku z řez-
nictví U Kavalírů.

na slovíčko: Hajských hospoda na Žantově, to by byla sa-
mostatná rubrika, ale zatím jen prozradíme, že jsi tam chodil 
na limonádu.
Jsi rodák Kněžmosta tělem i duší, co na to tvá rodina? 
jiří jaroš: Rodák tělem i duší,  šťastný, že v tomto krásném 
kraji jsem prožil kus života, rodina mě podporuje.

na slovíčko: Jakou novinku můžeme v podobě historického 
odkrývání čekat v nejbližší době?
jiří jaroš: Odkrývat budeme příběh rodiny Hartmanových, 
která žila v Kněžmostě, Na Rynku. Nyní je zde travnatý prostor 
(vedle lékárny). Tajemný dům, který se z mých vzpomínek ni-
kdy nevymazal.

na slovíčko: Co bys vzkázal svým vnoučatům?
jiří jaroš: Když jsem nedávno navštívil výstavu v knihovně 
o Karlu Čapkovi, zaujal mě jeden jeho verš, který jsem vepsal 
do knihy o Kněžmostě a věnoval ji všem svým čtyřem vnuč-
kám „Rodný kraj je kraj dětství, kraj prvních a proto nejsilněj-
ších dojmů, objevů a poznatků. Člověk se tam nemusí vracet, 
protože tam vlastně nepřestal žít, ať se ocitne kdekoliv.“

na slovíčko: Tak to je ta nejkrásnější tečka za dnešním rozho-
vorem. Děkuji za milé setkání, ale tento rozhovor by mohl být 
na pokračování. Během něho se odkrývalo spousta zajíma-
vostí a s tím i otázek na téma vila Řeťovských, zaniklé cesty, 
cestičky, Hodkovské údolí, zaniklý dům Maixnerů na náměstí 
či studánka Žbelíček. V naší rubrice není tolik prostoru, ale 
paní kronikářka Hana Bejrová  jistě ráda naváže na všechny 
tyto střípky našeho rozhovoru. 

Ještě jedno velké poděkování. Jirko, děkuji za milou vzpomín-
ku, která vyplula během rozhovoru. Zmínil jsi mého dědu Fran-
tiška Malečka. Zavzpomínali jsme společně na Kněžmostskou 
hymnu, kterou děda přenesl od fotbalistů z Hostivic a jak jsem 
ho znala, určitě s ní dobře bavil všechny kolem sebe. Já se ji 
učila od malinka.

na slovíčko: Jsi zakladatelem Spolku rodáků, jak 
vlastně tento spolek vznikal?
jiří jaroš: Při posvícení v roce 2003 jsme uspo-
řádali v salonku restaurace na náměstí, pod 
hlavičkou Sokola, naši první výstavu  - Historie 
obce Kněžmost a okolí. Na organizaci se podíleli 
- p. Kadlec Bohumil (bývalý učitel), Kvintus Pepa 
a Bartoň Milan. Zájem o výstavu byl velký. V roce 
2005 jsme založili SRPKO (Spolek rodáků a přá-
tel Kněžmosta a okolí) - Kadlec Bohumil st., Ka-
dlec Bohumil ml., Honický Theodor, Kvintus Pepa, 
Honc Václav.

na slovíčko: S prací spolku jsem se setkala 
osobně na různých výstavách, při rozhovorech 
s panem Theodorem Honickým a musím říci, že 
čím víc se s tebou setkávám, tím víc vnímám kolik 
práce a houževnatosti věnuješ vzpomínkám, tvé 
nadšení pátrat po historii je neuvěřitelné. 
jiří jaroš: Setkávání s pamětníky, sbírání starých 
fotografií, dokumentů, předmětů mě stále zajímá 
a baví.

na slovíčko: Máš nějaký zážitek z tvých pátrání?
jiří jaroš: Zajímavé bylo poznávání přírody ko-
lem potoka Kněžmostky od pramene v Meziluží až 
k ústí do řeky Jizery.  S T. Honickým jsme fotili 
všechny její přítoky nebo dokumentování všech 
bývalých statků v okolí Kněžmosta. Minulý rok 
jsem fotografoval mlýny na Kněžmostce. Vypo-
máhal jsem p. Václavu Šolcovi, který připravuje 
o těchto  mlýnech knihu.
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My jsme kluci z Kněžmosta,
nás je celá armáda,
když vyjdeme do ulice,
tak jsme samá paráda.

Příště zajdeme s rubrikou „Na slovíčko“ za dalším nadšencem 
historie. 

Ivana Cenefelsová

knižnÍ pŘÍRŮstkY pRo 
DospěLÉ
Lapena, shari: nevítaný host
Do odlehlého venkovského hotelu přijíždí na zimní víkend ně-
kolik hostů: Gwen a její kamarádka Riley, páry Ian a Lauren, 
Matthew a Dana, Beverly a Henry, proslulý obhájce David 
a staropanenská spisovatelka Candice. Poté co dorazí, udeří 
sněhová bouře, která odstřihne hotel od elektřiny i veškerého 
kontaktu s vnějším světem. A hned první noc dojde k tragické 
nehodě.

nazarov, petr: jižní Afrika, Aloha Molokai
Procestoval jsem několik desítek zemí a v některých z nich 
jsem i na několik měsíců, či dokonce let zakotvil. K cestování 
po zemích celého světa jsem postupně přidal i fotografování. 
Cestování mi dalo víc než všechny školy světa, jelikož je pro 
mě tou nejzajímavější a nejpoučnější školou života. 

Grmolic, Zdeněk: císařský kurýr Marie terezie
Věčné téma – vztahy mezi rodiči a dětmi – se táhne jako vo-
dící nit novým historickým románem Zdeňka Grmolce. Prolí-
nají se v něm osudy Šimona Vidláka, příslušníka zchudlého 
rodu pocházejícího ze Svatoslavi na Třebíčsku, barona von 
Dobenaua, ale také Marie Terezie a jejího poslání „služby“ říši 
a „služby“ rodině. Právě s jejím osudem kontrastuje osud ži-
dovky Nurit.

Riddle, A.G.: Let 305
Představte si, že cestujete v letadle, které spadne někde upro-
střed anglické krajiny. Havárii přežijete jen vy a několik cestují-

cích. Navíc zjistíte, že svět, ve kterém jste se ocitli, 
je zcela odlišný od toho, který jste před několika 
hodinami opustili. Harper Laneová společně s Nic-
kem Stonem hledají odpovědi a postupně dávají 
dohromady fakta.

palmer, Alec: poslední klíč
Do cisterciáckého kláštera vpadne skupina 
ozbrojenců a nechá za sebou krvavou spoušť. 
Adam Sager, agent ze společnosti ECIRE pozná 
v jednom z mrtvých mnichů klimatologa, který 
se před padesáti léty údajně ztratil v pralesích 
Hondurasu. Pátrání po zločincích přivede Adama 
na stopu projektu, který má splnit dávný sen lid-
stva – zároveň se však může stát jeho nejhorší 
noční můrou.

Macková, Marie: příběh staré šperkovnice
Po požáru kláštera a poutního kostela v Králíkách 
je nalezena kazeta se starými šperky. Avšak ná-
lezce, prostý zednický pomocník, záhy umírá. 
Komisař finanční stráže Eduard Plischek díky 
válečnému vysloužilci Mourkovi zjišťuje, že jeden 
z klenotů, rozpůlené zlaté srdce, patřil sestrám 
Magdě a Marii. Ty doprovázely jeho pluk při tažení 
do Neapolska jako markytánky a srdce s sebou 
nesly jako talisman. Tady ale stopa končí.

tonye, simon: chlapec, který viděl
Solomon Creed netuší, kdo je a odkud pochází. 
Jediná stopa je štítek v saku, na němž je zmíněno 
jméno krejčího a adresa v jižní Francii. Solomon 
se rozhodne tohoto muže vyhledat v naději, že 
o sobě zjistí víc.

Lednická, karin: Šikmý kostel
Podtitul knihy lapidárně shrnuje příběh o někdejší 
pastevecké vesnici, která vystavěla svůj rozkvět 
na těžbě uhlí, aby o století později zašla na úbytě 
- také kvůli těžbě uhlí. Dnes už z výstavních bu-
dov a vznosné katedrály nezbylo nic. Jen šikmý 
kostel, který strmě a varovně ční do pusté krajiny. 
Kniha začíná obrovským důlním neštěstím roku 
1894, které drsně zasáhlo do života obyvatel celé-
ho kraje. Patří mezi ně i hrdinové této knihy, jejichž 
pohnuté osudy můžeme po následující čtvrtstoletí 
sledovat.

starnoe, Domenico: tkaničky
Co je to rodina a co ji drží pohromadě? Aldovo 
a Vandino manželství prošlo hned v počátcích těž-
kou zkouškou. Přetrvalo, je však plné trhlin a stále 
otevřených ran, o nichž postupně promlouvají oba 
manželé i jejich dvě děti. Každý z nich jako by ale 
vyprávěl jiný příběh.

carter, chris: 1. - 10. díl
Chris Carter je fanouškům krimi a detektivek jistě 
velmi dobře znám. Na svém kontě má slušnou řád-
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ku titulů právě z tohoto žánru. Jeho prvotina Dvoji-
tý kříž se setkala s nadšením a další knihy na sebe 
nenechaly dlouho čekat.

knižnÍ pŘÍRŮstkY 
pRo Děti
Dahl, Roold: jakub obří broskev, Fantastický 
pan Lišák
Přijměte pozvání do úžasného světa fantazie a pří-
běhů. Ty nejlepší ingredience garantuje nejbáječ-
nější vypravěč na světě (a taky pan Willy Wonka)! 
Knihy Roalda Dahla milují děti po celém světě.

pospíšilová, Zuzana: pohádky pod polštář
Knižní soubor pohádek zahrnuje osm tematických 
okruhů, jsou zde pohádky jak pro chlapce, tak i pro 
děvčátka. Některé pohádky jsou ze světa zvířat, 
další ze světa pohádkových bytostí, ale nechybí 
také pohádky ze školky, ve kterých se prolíná re-
álný svět dětí a prostředí blízké dětem se světem 
fantazie.

Matocha, vojtěch: prašina 1. a 2. díl
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed 
zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale na Prašině nefun-
guje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, 
rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle straši-
delné čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou 
a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit 
svět. Jejich dobrodružství je o to nebezpečnější, 
že při tom musejí čelit partě všeho schopných do-
spělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky 
laděný a mimořádně napínavý příběh doplňují ilu-
strace, které čtenáře vezmou přímo do nitra Pra-
šiny. Kniha nominovaná na cenu Magnesia Litera 
2019 - Litera za knihu pro děti a mládež. 

cobb, Amelia: ema a její kouzelná zoo
Emin strýček Horác cestuje po celém světě a za-
chraňuje zvířátka, která ztratila domov. Emu a její 
maminku, která pracuje v zoo jako veterinářka, na-
padne, že jim vytvoří co nejlepší podmínky pro to, 
aby se rychle zabydlela. Ema ví jak na to. Rozumí 
totiž řeči zvířat a může s nimi mluvit.

Rožek, Filip: Gump
Neotřelé, poetické, chvílemi až bolestné vyprávění 
očima psího tuláka Gumpa. Příběh o cestě plné 
překážek a pastí, o lásce, která má sílu dosáhnout 
až za duhový most, o neochvějné psí obětavosti 
položit život za svého páníčka, o naději, kterou ne-
spoutá ani ten nejpevnější řetěz, ale také o zvířecí 
moudrosti, která nám lidem otevírá oči.

za KVCK Kněžmost Ivana Cenefelsová a Lada 
Charvátová

kněžMostskÉ vARHAnY
Johann Julius Seidel, varhaník a skladatel ve své knize Die 
Orgel und ihr Bau (Varhany a jejich konstrukce) napsal: „Varha-
ny jsou nejdokonalejším ze všech hudebních nástrojů. Vzne-
šeného cíle, ke kterému byly vynalezeny, dosahují v takové 
míře, že je právem člověk může označit za nenahraditelné”. 
S tímto výrokem nelze jinak než souhlasit.

Bohužel se do některých kostelů, především z důvodů finanč-
ních, začaly instalovat elektronické varhany, které však kvali-
tou zvuku nikdy nemohou nahradit originální píšťalové. Varha-
ny jsou jednoduše nástrojem mimořádným a nezastupitelným. 
Jejich rozsah tónů, krása varhanních skříní, kvalita používané-
ho materiálu, technologie, ale i mohutnost a cena - tím vším 
jsou varhany nástrojem jedinečným.
Naší snahou je do kostela sv. Františka Serafínského takovýto 
unikátní nástroj vrátit. Chceme do zajímavé, historicky cenné 
varhanní skříně, která je památkou na tvorbu prvních generací 
vrchlabských varhanářů Tauchmanů, umístit kvalitní píšťalový 
nástroj. Snažíme se a chceme. Náš cíl je však v mlžné dálce, 
přesto v našem snažení vytrváme. Většina našich aktivit je ve-
dena právě tímto směrem, získat finanční podporu, nadchnout 
další dobré lidi.
V současné době připravujeme publikaci o kostele sv. Fran-
tiška Serafínského a jeho varhanách, které Kněžmostští kou-
pili od turnovských františkánů v dubnu roku 1841. Kniha bude 
o nezdolné vytrvalosti kněžmostských sousedů při hledání 
finančních prostředků na výstavbu kostela, který v současné 
době, díky státní dotaci a spoluúčasti obce Kněžmost, získá-
vá původní podobu, ale také právě o varhanách a všem, co 
s tímto nástrojem souvisí. Stále hledáme možnost dotace, či 
jakéhokoliv jiného příspěvku.
Děkujeme všem, kteří přispívají na transparentní účet varhan 
číslo 2600939109/2010. Děkujeme všem, kteří nás svojí účastí 
na našich akcích podporují. Bez vaší pomoci to nezvládneme.
www. varhanyknezmost.webnode.cz
www. kostel-sv-fr-serafinskeho.webnode.cz

za Spolek za záchranu kostela sv. Fr. Serafínského
Hana Bejrová
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LesnÍ kLUb soviČkA
„Spolu-tvoření“ je nový projekt naší neziskové organizace Ko-
řeny života, z.s., kterou provozuje Lesní klub Sovička. Jsme 
rádi, že se nám podařilo vytvořit místo pro setkávání, nejen 
rodičů s malými dětmi, v blízkosti přírody. Tento projekt byl vy-
tvořen jako:

► centrum pro maminky s malými dětmi (setkáváme se pon-
dělky, středy, čtvrtky a občas i pátky v čase 9 – 11h)

► tvoření pro děti z MŠ a ZŠ (chodí se k nám učit škola)
► odpoledne deskových her, které pořádáme jednou za měsíc

K dispozici máme krásnou, originální, vytápěnou mongolskou 
jurtu. Velmi děkujeme nadaci NROS a Nadačnímu fondu ŠKO-
DA AUTO, který tento projekt financoval společně s naší ne-
ziskovou organizací.

Tímto vás srdečně zveme na
Den otevŘenÝcH DveŘÍ v jURtě

v neDěLi 19.4.2020 od 14 do 18h.

Ing. Barbora Stehlíková

spoLek pŘÁteL 
kULtURY kněžMost
Rok 2019 byl pro náš spolek především druhým rokem práce 
na našem projektu Kněžmostský betlém a Boží hrob. Součas-
ně jsme ovšem dělali to, pro co náš spolek vznikl a co má 
také ve svém názvu, starali jsme se o kulturní pořady pro vás, 
občany Kněžmosta a okolí.
Postupně jste tak mohli vidět Pavlínu Filipovskou v našem 
pravidelném Koncertu pro pamětníky, určeném především 
seniorům a Michala Nesvadbu v pořadu pro naše nejmen-
ší - a nejen pro ně.  Milovníci divadla se tentokrát mohli těšit 

z komedie „Kdo se bojí postele“. Adventní čas je 
pro činnost našeho spolku tradičně nejkrásnější, 
ale také nejnáročnější. Hned první adventní neděli 
po rozsvícení vánočního stromku na náměstí obce 
jsme slavnostně otevřeli náš dvouletý projekt. Pě-
vecký sbor Charmone z Mnichova Hradiště, který 
účinkoval na koncertě k otevření, si na chvilku od-
běhl ze zkoušky v kostele, aby mohl na náměstí 
přispět k slavnostní atmosféře rozsvícení vánoč-
ního stromku koledou „Přišlo jsi k nám, Jezulátko“. 
V rytmu vánočních koled a muziky se nesl celý 
advent. Mikuláš tentokrát s dětmi zpíval a potom 
rozdával odměny těm nejstatečnějším recitáto-
rům i zpěvákům. Druhý adventní koncert se nesl 
v duchu barokní hudby a zpěvu v podání Sboru 
dobrovolných muzikantů z Desné. Vánoční výzdo-
ba kostela příjemně podpořila milé vystoupení dětí 
z mateřské školky. Posledním pořadem našeho 
spolku v loňském roce bylo vánoční čtení a zpívá-
ní o třetí adventní neděli.

Žádný z našich pořadů by nevznikl bez finanční 
podpory obce Kněžmost a Středočeského kraje, 
stejně jako bez účasti, vás diváků. Děkujeme vám 
všem.

V letošním roce budeme v podobném duchu po-
kračovat. Už teď máme smluvně potvrzené po-
řady až do první adventní neděle. Pozveme vás 
na setkání o velikonoční neděli 12. dubna, v červ-
nu v Koncertu pro pamětníky zazní staropražské 
písně z populárního pořadu 60. let minulého století 
Babiččina krabička, začátkem října vzpomeneme 
prvního výročí odchodu Karla Gotta mistrovými 
písněmi v podání zpěváka, který od něho jako je-
den z mála dostal souhlas k jejich zpívání a když 
získáme dotace ze Středočeského kraje, máme 
v plánu opět divadelní představení. Advent, který 
připravujeme v součinnosti s obcí Kněžmost, za-
hájíme Českou mší vánoční J. J. Ryby, nebude 
chybět Mikuláš pro naše nejmenší a během ná-
sledujících adventních nedělí budeme pokračovat 
dalšími koncerty a vánočními vystoupeními. Letoš-
ní rok v kostele zakončíme o Štědrém večeru půl-
nočním setkáním. Doufejme, že se nám všechno 
povede a těšíme se na vás.

Pozadu letos nezůstane ani naše snaha o zu-
šlechtění našeho kostela, aby se v něm účinku-
jící i diváci cítili po všech stránkách dobře. Máme 
v plánu přivést do budovy vodovodní a kanalizač-
ní přípojku. Projektovou dokumentaci jsme zadali 
a zaplatili už loni v prosinci. Rádi bychom našim 
hostům i divákům umožnili dnes už běžný kom-
fort, hygienický standard v podobě WC. Vodu hoj-
ně využijeme také k úklidu kostela. WC umístíme 
do malé místnosti vlevo za vchodem do budovy, 
kde byl kdysi instalovaný původní Boží hrob. My-
slíme si, že v době, kdy se z kostela stal kulturní 
stánek, bude tohle zařízení jeho nezbytnou sou-
částí a Kněžmost bude mít opět možnost pochlubit 
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pulí se ukládají listiny, aby se tak dochovalo svědectví pro 
další generace.  Také my máme v našem projektu jedno 
malé tajemství v podobě sošky svatého Jana Nepomuckého. 
Jen připomínáme, že socha stála v dobách první republiky 
na kněžmostském náměstí a zhruba v polovině minulého sto-
letí našla místo u brány ke hřbitovu. V naší kronice, průvodci 
celým tím dvouletým obdobím práce na projektu, jsme hned 
na začátku informovali, že soška se vrátí na pomyslné kněž-
mostské náměstí nad betlémem. Když jsme ovšem betlém 
slavnostně otvírali, ještě tam nebyla. Není těžké pochopit, že 
poslední úpravy betléma byly velmi hektické, vždyť skonči-
ly týden před adventem. Sošku svatého Jana jsme dostali 
od výtvarnice až na konci adventu, kdy už byla kronika při-
pravená do tisku, takže jsme okamžik umístění sošky do bet-
lému nemohli do kroniky zanést.
Dnes je 15. února 2020 a právě teď můžeme říci, že je hotovo. 
Podívejte se, jak soška svatého Jana Nepomuckého vznika-
la, prohlédněte si její finální podobu, kterou jí dala výtvarnice 
i drobné úpravy vypracované námi: zlacením a zhotovením 
soklu jsme dospěli k její definitivní podobě. Uvidíte také, jak to 
teď na kněžmostském náměstí nad betlémem vypadá. 
Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na Velikonoce, kdy 
k oslavě těchto významných svátků využijeme nově instalova-
ný Boží hrob.

Spolek přátel kultury Kněžmost

co pŘinese Rok 
2020 HAsiČŮM 
v sUHRovicÍcH?
Asi jako každý spolek v rámci obce Kněžmost by si přál, aby 
to, co je počátkem roku naplánováno, proběhlo pokud mož-
no bezproblémově, bez úrazu a hlavně úspěšně. Samozřejmě 
nemůžeme ovlivnit všechno, aby proběhlo dle představ, přesto 
se dělá mnoho, aby to dopadlo.
A na co my v Suhrovicích se vlastně připravujeme, respektive 
co by nám měl rok 2020 přinést? 
Rádi bychom navázali na loňský rok, kdy v prvním pololetí ab-
solvujeme okrskovou soutěž na Budách s družstvy v kategori-
ích děti, ženy, muži. Následně už po několikáté se zúčastníme 
netradiční hasičské soutěže na Dobšíně.
Po těchto soutěžích nás čekají dvě větší akce. Böllhoff Drhle-
ny Cup 2020 v kempu Drhleny a Letní zábava v Suhrovicích 
na návsi. Přípravy jsou již v běhu a ladíme poslední detaily, 
aby bylo vše dobře připravené. Myslím si, že hlavně v Drhle-
nách se bude na co těšit. Mimo klasických kategorií v triatlonu 
vznikla smíšená štafeta a bude opět trochu pozměněna trasa 
pro MTB.
Večer po skončení závodů si můžeme zapět u kapel Sací Bag-
ři z Kněžmosta a Corebells, která nám již jednou hrála.
Na podzim přispíváme naší podporou v závodě Drhlenská 
míle vs. Memoriál Miroslava Svobody st.. Závod má velmi pří-
jemnou atmosféru a odehrává se v kempu Drhleny a samot-
ných Drhlenách.

se jedinečným fenoménem: zařadí se mezi hrstku 
kostelů, které mají svoje sociální zařízení.
Zrovna tak, jako při realizaci betléma a Božího 
hrobu, budeme potřebovat pomoc vás, diváků, ná-
vštěvníků a podporovatelů, kteří máte osud kostela 
na srdci. Proto jsme zřídili konto na sbírku k finan-
cování našeho projektu. Budeme rádi, když nám, 
podobně jako v případě elektrifikace a topení, opět 
pomůžete zvýšit komfort budovy. Zatím nevíme, 
jak bude projekt finančně náročný, protože jsme 
ještě nedostali architektonický návrh celého pro-
storu. Jisté je, že bude třeba vyrobit okno, dveře, 
mříže, atd.
Když jsme na konci loňského roku otevírali betlém, 
říkali jsme si, že po všech zkušenostech bychom 
do podobného projektu asi už nešli, ale neuvěřitel-
ný zájem návštěvníků a podporovatelů, kteří nám 
dali důvěru, byl tak povzbuzující, že se pouštíme 
do dalšího projektu.

Budete-li nám chtít pomoci, můžete své 
finanční příspěvky posílat na účet číslo: 

2401547380/2010.
Nezapomeňte napsat jméno a bydliště (stačí 
město nebo obec), protože postup realizace 
i pomoc dárců budeme opět pečlivě doku-
mentovat, abychom o tom vydali svědectví.

Děkujeme vám všem.

Členové Spolku přátel kultury Kněžmost
Zdeněk Zdobinský, David Vejražka a Luděk Haken

svAtÝ jAn 
nepoMUckÝ
Vážení přátelé, jistě s námi budete souhlasit, že 
každá stavba nebo projekt má svá tajemství, ně-
kteří zedníci zazdívají do stěn mince, nebo třeba 
noviny a časopisy z doby, ve které se dům sta-
ví, jiní ukrývají do omítky různé předměty nebo 
na nich zanechají své podpisy, do kostelních ko-
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Samozřejmě každý z členů má různou práci, přes-
to pokud bude další možnost, rádi bychom se zú-
častnili některé hasičské soutěže v okolí. Je jich 
poměrně bohatá škála s různou obtížností, takže 
je z čeho vybírat.
No a bude konec roku a zcela bude čas na zú-
čtování v hasičské zbrojnici za účasti členů a ro-
dinných příslušníků. Nedokážu říci, zda je toho 
mnoho nebo málo, ale všechno přispívá k udr-
žení tradice dobrovolných hasičů v Suhrovicích, 
když v roce 2021 budeme slavit 130 let od zalo-
žení sboru.

Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice

jAk nAkLÁDAt s oDpADY – RoUŠkY
Stanovisko Státního zdravotního ústa-
vu k nakládání s odpadem v době 
epidemie COVID-19 a sdělení MŽP 
k nakládání s ochrannými rouškami. 
Pro obce i odpadové firmy je důležité 
především, že domácnosti v karan-
téně (nebo domácnosti s potvrzeným 
onemocněním COVID-19) by měly 
svůj veškerý odpad (včetně použitých 
roušek a kapesníků) ukládat do pytlů 
a zavázané pytle odkládat výhradně 
do směsného komunálního odpadu, 
případně na místo, které určí obec. 
V tomto smyslu by měli být občané 
obce informováni. Pro domácnosti, 
které nejsou v karanténě nebo nejsou 
přímo infekční se nic, ani v třídění od-
padů, nemění. Stanovisko najdete zde: 
http://szu.cz/tema/prevence/stano-
visko-narodniho-referencniho-cen-
tra-pro-hygienu-pudy-a-1

jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí coviD-19
1.  Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. 

Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.

2.  Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.

3.  Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).

4.  V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků 
svozových společností.

5.  Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí coviD-19
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně, jako je uve-
deno v předchozím odstavci.
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čali připravovat herně. Celou přípravu doplňujeme pohybovou 
průpravou, kterou nám zajišťuje pan Pavel Šťastný. Zde se 
soustředíme na práci a posilování s vlastním tělem a přede-
vším na soubojové chování, které nám dopomáhá v důrazu při 
zápase. V posledních třech týdnech jsme do jednoho tréninku 
také zapojili lekce jógy, ve kterých se hráči koncentrují na své 
tělo, protahují se, dělají rovnovážná cvičení a také posilují 
oslabené svaly stabilizačního systému. Lekcemi nás provází 
Lucie Brothánková.
Touto formou bych jim chtěl také poděkovat za jejich čas, který 
rádi věnují našemu týmu a za úžasně vedené lekce, které nás 
obohacují.  Naši hráči jsou při chuti, a tak se dohodli, že si 
sami navrhnou nové dresy. Těší nás, že jsme i letos dali dohro-
mady kategorii dorostu. A i když to s touto věkovou kategorií 
není někdy vůbec jednoduché, jsme šťastni za to, jak skvělou 
partu, troufnu si říct druhou rodinu, jsme v týmu vybudovali. 
Hráči mají dále chuť se posouvat ve svých možnostech a fot-
bal je baví. Chlapcům děkujeme za přístup k tréninku v zimním 
období, které je především vzhledem k náročnosti méně ob-
líbené. 

Přikládáme výsledky našich přípravných utkání.

FK Turnov - TJ Sokol Kněžmost - 5:3
Slavia Borek - TJ Sokol Kněžmost - 8:3
FC Vrchlabí - TJ Sokol Kněžmost - 6:4
FK Mšeno/Jablonec nad Nisou - TJ Sokol Kněžmost - 1:5
SK Bakov nad Jizerou - TJ Sokol Kněžmost - 1:6
Dolnobousovský SK - TJ Sokol Kněžmost - 6:7

Počátkem dubna startuje druhá polovina sezóny a my se ztrá-
tou třech bodů na čelo tabulky se již těšíme.

Mgr. Zdeněk Chlup, Martin Čurej

nAŠe MÍstnÍ ČÁsti
Věci okolo nás se v poslední době neustále mění, 
až je někdy těžké vše přijmout či přizpůsobit se. 
Je jedno, zda se jedná o pokrok v technologiích 

kolem nás, nebo nové výzvy a řešení problémů 
v našem okolí.
Stále je toho mnoho, co se dá změnit, vylepšit, 
abychom udrželi krok a cítili se, kde bydlíme, pří-
jemně. A přesně takovými věcmi jsme se, jako 
osadní výbor Suhrovice, Drhleny, Čížovka, začali 
více zabývat. Samozřejmě není možné všechno 
změnit okamžitě, protože některé věci mají svůj 
postup, čas i možnosti, ale naplánovat si, co je 
potřeba provést je důležité, abychom byli úspěš-
ní. Připomínky a náměty získáváme od našich 
spoluobčanů na každoroční veřejné schůzi nebo 
se stačí rozhlédnout kolem sebe a najdeme toho 
spousty.
Nejenom najít, sepsat je, konzultovat s obcí a ná-
sledně nechat provést nestačí, protože pracovní 
kapacity obce jsou omezené, ale i využít vlastní 
síly je potřeba.
Je jedno, zda se angažují členové osadního výbo-
ru sami či formou brigády z řad občanů, podstatné 
je, že je práce vidět a mít z toho dobrý pocit, ra-
dost.
Několik takových menších činností se nám v na-
šich místních částech v loňském roce podařilo 
a budeme takto pokračovat i v letošním roce.
Někdo může namítnout, že se vlastně nic nezmě-
nilo, ale….. Všechno má svůj čas a věřím, že změ-
ny budou viditelné.

Ladislav Bartoň
   předseda OV Suhrovice

ZiMnÍ pŘÍpRAvA 
DoRostU
Naši svěřenci se připravují třikrát týdně. První 
fáze byla zaměřená výhradně na kondiční strán-
ku, ke konci února jsme vyrazili na pětidenní herní 
soustředění, kde jsme také sehráli tři těžká přátel-
ská utkání. Od zimního soustředění jsme se za-
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oD bitvY U LipAn 
Do nÁstUpU jiŘÍHo 
Z poDěbRAD
Lipany jsou malá obec, sedm kilometrů jihovýchodně od Čes-
kého Brodu na poloviční cestě do Kouřimi. V osmdesátých le-
tech dvacátého století byla součástí střediskové obce Vitice. 
30. června 1434 se zde strhla bratrovražedná bitva mezi voj-
sky Táborů a Sirotků, vedené Prokopem Holým a Prokopem 
Malým a Panskou jednotou, dvěma křídly husitského hnutí. 
Panská jednota provedla klamavý útěk od vozové hradby pol-
ního vojska Sirotků a Táborů. Ti tuto lest neprohlédli a s křikem 
„běží“ se dali do pronásledování ustupujícího vojska Panské 
jednoty. Když je takto odlákali dostatečně daleko od vozové 
hradby, prchající oddíly se otočily a do boků a zad polního 
vojska zaútočily záložní oddíly Panské jednoty. Polní vojsko se 
dostalo do obklíčení a nemělo šanci zvítězit. Panská jednota 
tak část polního vojska pobila a zajatce zaživa upálila v prázd-
ných lipanských stodolách. Roku 1881 byla na tomto místě 
postavena mohyla národní nesvornosti, neboť zde v bratrovra-
žedném boji bojovali Češi proti Čechům.
Tolik školní dějepis z dob mé školní docházky a Malá Česko-
slovenská encyklopedie, díl 3, strana 822, kde je i foto mo-
hyly.

A kDe bYLi vALeČovŠtÍ Z vALeČovA toUto DoboU?
Bratří Bartoš - akolytha a Bernart. Bartoš je naposledy zmi-
ňován roku 1431, kdy je ve vojsku Sirotků a umírá roku 1427. 
Bernart je zmiňován roku 1424, padl na jaře roku 1438. Kde 
byl v době bitvy u Lipan, nevíme, podle některých pramenů byl 
mrtev již roku 1424. Valečov drží v roce 1433 Machna, vdova 
po Bartošovi a její nejstarší syn je veřejně činný, ale nevíme 
kde. Kde byl jeho mladší bratr Vaněk, také nevíme, mohl být 
v Praze, kde měl na Starém městě Pražském dům a možná byl 
již i v městské radě Starého města. Takže na Valečově mohl 
být s vdovou Machnou nejmladší syn Břeněk, případně dcery 
Kateřina a Ofka, pokud již nebyly provdány.

vYpÁLenÍ vALeČovA pŘeD veLikonoceMi RokU 1439
V postě před velikonocemi Jindřich Děčínský z Vartenberka 
přepadl a zradou dobyl hrad Valečov. Hrad vypálil a vdovu 
Machnu se dvěma syny odvlekl na Děčín, kde je uvěznil. Pa-
lácové hradní jádro mělo na severním straně v parkánu mezi 
skalními suky jen dřevěné opevnění, takže při požáru hradu 
byl v severozápadním rohu parkánu tak silný žár, že se okro-
vé hydroxydy železa, obsažené ve skále vypálily na červené 
kysličníky.
A nyní k zajatým členům rodu Valečovských z Valečova. V ro-
dopisných údajích jsou rozpory. Šimák v Dějinných pamětech 
okresu Mnichovohradišťského v textu na straně 266 píše, že 
„na vdovské stolici hospodařila paní Machna se sirotky, aniž 
se ví, čí byla choť“ tolik citát ze strany 266. Ale v tabulce číslo 3 
v rozrodu Valečovských je uvedena jako choť Bartoše. Ten byl 
sice vysvěcen akolytou (nejnižší kněžské svěcení), přesto se 
mohl oženit. Příslušníci vyšších kněžských svěcení již museli 
dodržovat celibát. A další rozpor. Šimák na straně 266 uvádí, 

že Jindřich Děčínský z Vartenberka zajal Machnu 
se dvěma syny. Jedním mohl být nejmladší syn 
Machny Břeněk, druhý syn je záhadou. Jelikož 
se Šimák zmiňuje o Janovi, který měl být bratran-
cem tří bratří Valečovských, mohlo by jít o Jana 
ze Slatiny, syna Jana Bartoše ze Slatiny z rodové 
větve z Nymburska, která vlastnila panství Straky 
a Slatinu. Pak je ale záhadou, co dělal na Valečo-
vě u své pratety v době jeho přepadení, zda při-
jel na návštěvu před Velikonocemi nebo tam byl 
na delší dobu, protože nemohl být u rodičů. Další 
možností je záměna jmen. Nejenom, že oba bra-
tranci byli Janové, ale i oba otcové se jmenovali 
Bartoš, jen Bartoš ze Slatiny používal ještě jméno 
Jan. Rozdíl mohl být ve věku - Jan z Valečova byl 
již dospělý, Jan ze Slatiny mohl být ještě dítě.
A nyní zpět k zajatcům na Děčíně. Z vězení se 
dostali až roku 1441, kdy Machna postoupila Va-
lečov Jindřichu Děčínskému z Vartenberka. Jin-
dřich získal hrad jen nakrátko. Kam se uchýlila 
Machna se sirotky, nevíme. Vzhledem k tomu, že 
se její syn Vaněk psal již od roku 1439 jako Vaněk 
z Kněžmosta je možné, že městečko Kněžmost 
v době přepadení Valečova již nepatřilo k panství 
Valečov, takže zůstalo Vaňkovi. Je možné, že se 
Machna po propuštění z vězení na Děčíně přestě-
hovala ke svému synovi do Kněžmosta. 11. června 
1441 prodali bratři Jan a Vaněk z Valečova zbytek 
rodinného panství Straky (jednalo se o dva dvory 
kmetcí - selské statky) a plat 4 kopy (grošů čes-
kých? - tehdy běžné platidlo v Čechách) za 43,5 
kopy Elšce z Erkléřic - Šimák - Paměti, strana 
267. Jenom pro orientaci - v této době se podle 
Dr. Josefa Pekaře - Kniha o Kosti, běžně plati-
la 1 kopa grošů českých ročního úroku. Pak by 
uvedené statky musely mít po dvou lánech půdy. 
Jelikož nejběžnější pražský nebo také staročeský 
lán měl více jak 18 hektarů, musela výměra uve-
dených statků přesahovat 36 hektarů půdy - tedy 
žádní troškaři. Co se týče utržených peněz, nej-
spíše je použili na obnovu zpustošeného Valečo-
va. Při obnově paláce na čtyřech skalních blocích 
ubourali zbytky původního zdiva až po součas-
nou úroveň současné podlahy nového paláce. 
Při výstavbě nového paláce na čtvrté - největší 
skále, se snažili získat více prostoru narovnáním 
zakřivení skalního podloží použitím dvou řad vel-
kých kamenných krakorců. Šlo o obvodovou stě-
nu paláce do nádvoří. První, kratší řada krakorců, 
byla osazena v úrovni podlahy přízemí, druhá, 
delší řada krakorců, byla osazena v úrovni pod-
lahy prvního patra. Uprostřed této řady krakorců 
umístili jeden z prevétů (záchodů). Jednoduše vy-
nechali dva krakorce, vzniklou mezeru přemostili 
kamennými překlady, ponechali otvor pro pro-
padnutí odpadu a nad ním umístili sedátko prevé-
tu. Uvedený prevét měl okénko do nádvoří. Druhý 
prevét je umístěn v protilehlé stěně na stejném 
podlaží umístěný v síle zdi. Šachta pro odpad je 
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umístěna v síle zdi a ústí do parkánu. Odvětrání 
je provedeno malým průduchem v síle zdi do par-
kánu. Při obnově paláce zde byly poprvé použity 
pálené cihly. Byla z nich vyzděna část obvodové 
zdi do parkánu, která nesla vstupní pavlač do no-
vého paláce. A díky stavbě vodovodu pro Boseň 
i víme, kde se tyto cihly a možná i střešní prejzy 
vyráběly. Objevil jsem je ve vodovodním výkopu 
od vodárny ke dvoru. V místech, kde výkopová 
rýha míjela tenisový kurt, se na jejím dně objevily 
zbytky středověké cihelny. Krom popela a množ-
ství přepálené hlíny jsem zde objevil i několik go-
tických cihel, stejných jako ty, které byly použity 
ve zdi paláce.
Jak dlouho rekonstrukce celého hradního are-
álu trvala, nevíme, ale výsledek byl impozantní. 
Z malého hradu, který se skládal z kamenného 
paláce, postaveného na čtyřech skalních blocích, 
se studničním stavením s hradní studnou a hos-
podářským zázemím (maštale pro koně, stáj pro 
dobytek, možná kůlny na dřevo) a džbánovitým 
vězením Beneškou, vysekaným do skály, kte-
ré možná původně sloužilo jako podzemní sklad 
obilí (obilí zde přečkalo i případný požár hradu) 
a opevněným parkánem na severní straně paláce 

se rozrostl v impozantní areál o výměře téměř dva hektary. 
Pevnost sestávala ze čtyř samostatně hájitelných celků - dvou 
předhradí, palácového jádra a opevněného vojenského tábo-
ra. Po dokončení to byla ve své době největší a díky možnosti 
kruhové dělostřelecké obraně, pro tehdejší obléhací techniku 
prakticky nedobytná pevnost.
Valečovským se začalo výrazně lépe dařit po nástupu Jiřího 
z Poděbrad a Kunštátu do nejvyšších státních funkcí po roce 
1450, ale o tom až příště. 

použitá literatura: 
J. V. Šimák - Dějinné paměti okresu Mnichovohradišťského, 
Mnichovo Hradiště 1917

Malá Československá encyklopedie, díl 3, Academia Praha 
1986

ing. Theodor Honický
spolupracovník Muzea a galerie v České Lípě
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607 037 876

Nákup do domu
pro seniory

Volejte na telefon:

607 523 225

Služby nabízíme jen těm, kteří nemají jiný způsob jak si
léky/potraviny zajistit!
Žádáme občany, aby tuto službu nezneužívali a používali skutečně
pouze pro nákup nejnutnějších potravin.
Nákupy nad 500,-Kč nebudou ze strany služby akceptovány. Nákup
je plně hrazen ze strany objednávajícího.

RADNICE POMÁHÁ

www.mnhradiste.cz/corona

Město Mnichovo Hradiště ve spolupráci s Charitou
Litoměřice a Městskou policií zavádí krizové služby 

Vyzvednutí léků
pro seniory

Volejte na telefon:

od: 7:00 do 15:00 24 hodin denně



23



spoLeČenskÁ kRonikA

ZpRAvoDAj obce kněžMost / 1 / 2020

vydavatel: obec Kněžmost, IČ: 00238023 Adresa redakce: OÚ Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 
Kněžmost, tel.: 326 784 141, e-mail: redakce.zpravodaj@knezmost.cz. Redakční komise: Stanislava 
Drdolová, Karla Mikešová, Mgr. Marie Adela Pokorná, Hana Prokorátová. tisk: MS Polygrafie s.r.o., 
Horka 35, 294 01 Bakov nad Jizerou, www.mspolygrafie.cz. náklad: 500 ks. Zdarma. Vychází 
čtvrtletně. povoleno: MK Praha, ev. č. MK ČR E 10400.

Otištěné názory se nemusí shodovat s názorem redakce, za věcnou správnost odpovídají autoři 
příspěvků. Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydá-
vání periodického tisku, Tiskový zákon. Vaše příspěvky do dalšího čísla Zpravodaje obce Kněžmost 
zasílejte na adresu obecního úřadu nebo na e-mail: redakce.zpravodaj@knezmost.cz.

Uzávěrka Zpravodaje obce kněžmost číslo 2 / 2020 je 4. 6. 2020

21. ročník – valečovské kulturní léto 2020
termín vystupující předprodej 

od 1. 1. 2020 cena na místě

15. 5. ARAkAin & Lucie bílá + koMUnÁL 450,- Kč 500,- Kč
29. 5. vašo patejdl + inFLAGRAnti a pepa vojtek 450,- Kč 500,- Kč

5. 6. stRoMboLi + vilém Čok 400,- Kč 450,- Kč
19. 6. WALDA GAnG + ALkeHoL + WiX 350,- Kč 400,- Kč
26. 6. DRUpi (itA) + Davide Mattioli 550,- Kč 600,- Kč
10. 7. jakub smolík + ilona csáková 350,- Kč 400,- Kč
24. 7. ŠLÁGR live 300,- Kč 350,- Kč

7. 8. Leoš Mareš a Dara Rolins, Live show od 1. 3. 2020
490,- Kč 550,- Kč

21. 8. ewa Farna + Mikolas josef 550,- Kč 600,- Kč
4. 9. Michal Hrůza + MŇÁGA a žĎoRp 400,- Kč 450,- Kč

12. 9.
valečovské vinobraní – v. Redl, v. noid bárta, 
LUcie revival, cimbálovka, seven
poZoR začátek v 14.00 hodin

200,- Kč 250,- Kč

Moderátor všech akcí:  MARTIN HÁJEK
Začátek koncertů je ve 20:30 hodin
cena za permanentku:  2.000,- Kč, děti do 12-ti let mají vstupné zdarma
předprodej: www.ticketlive.cz a od 1. 1. 2020 i na OÚ Boseň
pořadatel: e-mail: produkcevostrov@seznam.cz

Dobiáš, spol. s r.o. otevírací doba:  duben – září 6.00 – 16.00, říjen – březen 6.00 – 14.30


