
Zastřešené odpočinkové místo včetně zpevněné 
plochy bylo vybudováno v rámci společných aktivit 
Železnohorského regionu a nachází se v centru obce 
Kněžice před budovou prodejny smíšeného zboží. 
Je vyrobeno ze smrkového dřeva, uloženo do zpev-
něné plochy z přírodního kamene a ohraničeno ka-
mennou obrubou. Vzrostlá lípa před obchodem dává 
místu příjemný stín. Odpočinkové místo je dobře vi-
ditelné ze silnice, volně přístupné a slouží k posezení, 
odpočinku a relaxaci jak pro pěší i cyklisty. Příjem-
nou atmosféru dotváří výsadba skalniček, hortenzií 
a motýlích keřů.

KNĚŽICE
První písemná zmínka o obci je z roku 1437. Vesni-

ce je ale pravděpodobně už románského původu. Její 
vznik souvisí se založením kláštera ve Vilémově v roce 
1120. Klášter byl založen za účelem kultivace okolní kra-
jiny a zakládání nových vesnic. Byl to totiž způsob, jak 
bohatnout: proměnit pustou lesnatou krajinu v kraji-
nu obdělávanou a s vesnicemi plnými lidí, kteří zapla-
tí povinné dávky… Klášter řídil kolonizaci: tedy kácení 
a vypalování lesů a vznik nových vesnic a organizoval 
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Pro měsíc listopad jsme vybrali další zajímavé místo v malé obci. Na svých toulkách po Železnohorského 
regionu můžete k odpočinku využít kryté místo před obchodem v Kněžicích a seznámit se s historií obce.  
V blízkém okolí navštivte regionálního výrobce v Pivovaru ve Žlebských Chvalovicích. Dostupnost produktu 
si ověřte na webu regionálních značek a naplánujte si přesný čas návštěvy.  Na některou další akci se nechte 
zlákat z kulturního kalendáře na stránkách Železnohorského regionu. www.zeleznohorsky-region.cz
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příchod nových osadníků. Výsledkem těchto aktiv byl 
zřejmě i vznik vesnice Kněžice.

Z historie se zachovala do dnešní doby zděná budo-
va školy. Západně od ní rostly ovocné sady panského 
dvora a v nich byl rybník. Rybník existuje dodnes a bu-
dovy panského dvora také z části stojí. Jedna z nich má 
půvabný barokní štít, byť již zcela bez omítky. 

Škola byla postavena již v roce 1815 a jednalo se 
o první fi liální školu na ronovském panství. Povinnou 
školní docházku zavedla ve Všeobecném školním řádu 
z roku 1774 Marie Terezie. Povinná škola se od té doby 
týkala všech dětí od 5 do 12 let. Na venkově ale plati-
ly pro děti úlevy v době senoseče a sklizně, aby mohly 
pomáhat rodičům v hospodářství. V praktickém životě 
ale zpočátku nedošlo k tak zásadním změnám. Do školy 
chodilo asi jen 60 % dětí.  Na nejnižších školách se učilo 
číst, psát a počítat (trivium). Důležitým předmětem bylo 
náboženství.

Dnes sídlí v budově bývalé školy obecní úřad a na 
obecních pozemcích kolem něj postupně vznikají pro-
story pro relaxaci i aktivní odpočinek obyvatel. 
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