
KNĚŽSKÉ DVORY 
dříve/dnes 

… KECENICKÁ INICIATIVA 





Katastrální mapa Kněžské Dvory 1779 

 



Katastrální mapa Kněžské Dvory 2015 



Bývalý hostinec u Kovářů. V r. 1958-1960 přestavěn na 
mateřskou školku – Nyní restaurace Mauricius 



Dětský den v r. 1958 – průvod obcí směrem k 
sokolovně 



Dům č. p. 41 p. Karla 
Bláhy na bývalé 

Masarykově ulici 
(dnes A. Trägera) 



Jarní úklid duben 1959 
(zleva: statky – p. Lefan, 

p. Syrovátka, p. 
Chalupský) 



Foto od domku p. Bohoňka 
(zleva), statek Vlčků a část 

statku Jaukrů. 



Zde foto pokračuje (za 
statkem Jaukrů) dům Raiserů, 

dále Lefan. 



Pohled na rohový dům z 
parku. Silnice směrem ke 

kolejím. 



Cesta k sokolovně 
směrem do Hrdějovic 



Chlouba naší obce kaple sv. Václava 
vystavěná v r. 1913. Stávala v parku. 
Zbořena v r. 1962, údajně překážela 

městské dopravě, která zde byla 
zavedena o rok dříve.  
Jezdila K.Dvory-Planá 



Pohled na náves od 
tratě. 



Pokládání vodovodu 
1967 na hlavní ulici 



Vzácný snímek bývalé obecní 
kovárny p. Lepešky. Stála v 
místě dnešní točny MHD. 
Zbourána v r. 1946. Pohled z 
parku na pravou stranu 
směrem do Hrdějovic.  
Zde vidíme její levou stranu 
směrem do Hrdějovic. 



Průčelí statku p. J. Bauera. 



Vedle statku J. Bauera dům p. Kostečky, dále menší 
domek p Šulisty a Hovorků. 



7. července 1951 byl odhalen nový pomník 
padlým obětem 1. a 2. svět. Války. Tento 

pomník nahradil starý z r. 1921.  
Stál na obecním pozemku na pěšině proti 

vchodu do kapličky. 



18. Června 1955 
slavnostně otevřeno 

dětské hřiště na 
pozemku mezi vilou  

pí. Marešové a p. 
Hájkem. 



Pohled přes hřiště k hlavní silnici 



Členové hasičského sboru 
na brigádě při čištění 

rybníčka u cihelny. 



V r.1955 se rozhodlo o stavbě nové požární zbrojnice v místě 
bývalého statku J. Bauera. Dokončena v r. 1957 



Dřevěná pumpa za kovárnou osvícená lampou. 
Snímek, který má svou krásnou večerní atmosféru. 



Pohled do Vltavské ul. od 
západu. Dřívější Švehlova. 



Kulturní dům  
v den voleb do Nár. 

výboru – bývalý statek  
p. J. Bauera. 



Opět volby, ale v jiném 
roce. 



Pomník T. G. Masaryka měl v  
naší obci velice pohnutý 
osud. 26. června 1938 byl 
slavnostně odhalen v Tyršově 
sadu.  Pomník svým vlastním 
nákladem nechala zhotovit 
zdejší obec baráčnická 

VITORAZ.  
 

Za necelý rok 24. června 
1939 ho neznámí 
vandalové strhli.  
Opět byl obnoven v 
r.1946 na průvodním 
místě. Definitivně byl 
odstraněn v r . 1954 



Pohled z pozemku p. 
Švarce směrem k 

cihelně. Cesta 
směřuje z K. Dvorů 

do Hrdějovic. 



Velice vzácný snímek cihelny, 
sice již bez komína,  

ale stále stojí její podstatná 
část. Pohled od sokolovny. 



Pohled do 
parku. Vpravo 

je vidět 
původní nízká 
zástavba, tak 

charakteristická 
pro naši obec. 



Další ze vzácných 
snímků. Zleva stojí 

dům Hovorků, 
Šulisty, Kostečky  

a statek J. Bauera. 
Tam, kde je brána, 

bylo postaveno 
kulturní středisko  
a v místě stodoly 

hasičská zbrojnice. 



Obecní dům postavený v letech 1923-24 jako 
dům nájemní o 6-ti bytech a 1 kanceláři. V r. 
1947 začala adaptace na školu, která byla 31. 
srpna otevřena. 



Děkujeme za pozornost … 


