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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Vážení spoluobčané,
máte v rukou první Zpravodaj roku 2018. Ano zase máme os-
mičkový rok. Naše historie je s touto koncovou číslicí až mys-
ticky propojena. A najednou tu je současnost, které nás staví 
do neopakovatelné pozice. Významnost není dána osmičkou, 
ale spočívá ve stavbě školy, kterou můžete sledovat téměř 
v přímém přenosu. 
Zda se bude jednat o dílo století v naší obci, ukáže teprve 
budoucnost.
Už dnes však víme, že způsob řešení s vazbou na maximál-
ní energetickou soběstačnost je správná volba. Minimalizace 
spotřeby energie a dostatečný přívod čerstvého vzduchu jsou 
ukazatelé do budoucnosti.
S potřebou nové školy se potýkáme stále více a více. Aby-
chom byli schopni pokrýt znatelný nárůst počtu malých školá-
ků, musíme i v letošním roce k 1. září otevřít další třídu. Zprvu 
téměř neřešitelné začíná nabírat konkrétní rozměry.
Na jeden rok si zapůjčíme třídu, kterou umístíme k hasičské 
zbrojnici. Časová náročnost je sice mimořádná, ale věříme, že 
vše zvládneme včas. Stejně jako v loňském roce, stejně jako 
v předloňském roce.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, příjemné jaro naplněné tole-
rancí a vzájemnou úctou.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

vÁženÍ spoLUobČAnÉ, 
vÁženÍ pŘÁteLÉ pŘÍRoDY,
jako v předchozích letech je organizována na celostátní úrovni 
akce „Ukliďme Česko“ www.UklidmeCesko.cz. V minulých le-
tech, v rámci této akce, probíhal úklid převážně v místních čás-
tech. V Kněžmostě se zapojili do této akce pouze jednotlivci 
se svými nejbližšími a přáteli. Jsou to občané, kteří se v uply-
nulých letech snažili a dále snaží o to, aby okolí jejich bydliště 
a příroda, která nás obklopuje, byly bez odpadků a vyhoze-
ných věcí, které mají končit v popelnicích a sběrných dvorech.
Když teď s přicházejícím jarem vyjedu na kole a dívám se ko-
lem silnic a cest, nedivím se, že někteří lidé, kteří se aktivně 

v minulých letech zapojovali do těchto úklidových 
akcí, přemýšlejí nad marností svého konání. Ukáz-
kovými lokalitami, kde opět končí vše, co je potře-
ba anonymně vyhodit z auta, kamionu nebo při ná-
vratu z víkendu, jsou odstavná parkoviště a místa, 
kde se dá lehce zastavit. Dalším dílem tohoto, za-
tím nekonečného seriálu, je okolí silnic spojujících 
Kněžmost s hlavními silničními tahy v okolí.
Vzpomínám si, když jsme v roce 1996 jeli na Mist-
rovství Evropy ve fotbale do Anglie přes SRN, bylo 
z autobusu velice dobře vidět, kde jsou hranice 
naší republiky a kde po průjezdu SRN začíná Bel-
gie. Situace tam byla obdobná jako u nás… Je asi 
někde hluboko v mentalitě části obyvatel jednotli-
vých zemí, jak se chovají doma a ke svému vlast-
nímu majetku a jak se chovají ve veřejném prosto-
ru a k majetku veřejnému. Až budete mít chvilku 
čas, zastavte se a položte si tuto otázku. Po chvíli 
zamyšlení zjistíte, že to není jen o těch odpadcích 
a nepořádku podél komunikací a v přírodě…
Pro letošní rok jsme se opět rozhodli podpořit ob-
čany, kteří jsou rozhodnuti a ochotni se zúčastnit 
jarního úklidu veřejného prostoru, který proběhne 
v 1. polovině dubna 2018 následujícím způsobem:
► pytle na odpad budou k vyzvednutí ve sběrném 

místě
► sebraný odpad bude možno bezplatně ode-

vzdat ve sběrném místě
► sebraný odpad bude možno zanechat na vybra-

ném místě v dané lokalitě a ten bude po nahlá-
šení odvezen pracovníky sběrného místa
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► kontaktní osobou pro výdej pytlů, příjem odpa-
du a případný odvoz shromážděného odpadu 
z určeného místa je p. Libor Nový – 605241418

► případné dotazy Vám zodpovím na 606682167
► organizátoři pro danou lokalitu nebo místní část 

se mohou sami zaregistrovat na www.Uklidme-
Cesko.cz a získat tak materiální podporu i celo-
státních organizátorů.

za Komisi životního prostředí obce Kněžmost, 
Mirek Štěpánek 

stRUČnÝ pŘeHLeD 
Z RADnice
Že naše aktivity nejsou vázány pouze na školu, je 
samozřejmé. V následujících řádcích Vás chci ale-
spoň částečně seznámit s dalšími akcemi v letoš-
ním roce. V minulých dnech byla zahájena výstav-
ba nové komunikace v Úhelnici a zateplení budovy 
provizorní školy na náměstí v Kněžmostě. V prvním 
dubnovém týdnu se rozjede rekonstrukce vodovo-
du v Suhrovicích. Stavba, která společně s vodo-
vodním přivaděčem (investorem je VaK Mladá Bo-
leslav) vyřeší dlouhodobé problémy s množstvím 
a především kvalitou vody v této místní části. Do-
končují se projekty na rekonstrukci vodních ploch 
v dalších částech naší obce - Násedlnice,  Srbsko 
a Malobratřice. Tyto akce chceme realizovat pro-
střednictvím dotací z ministerstva zemědělství. 
Následně ještě letos začnou práce na projektech 
rekonstrukcí vodních nádrží  Lítkovice a Chlumín. 

Solec by se měl v létě dočkat zateplení a nové fasády na míst-
ní hasičské zbrojnici. Na Solečku ještě na jaře bude opravena 
místní komunikace po stavbě vodojemu. I zde se bude podí-
let na financování společnost VaK. A do třetice s touto firmou 
připravujeme zpracování studie proveditelnosti odkanalizování 
místní části Koprník. V plánu máme i přípravu propojovací ko-
munikace pro pěší a cyklisty mezi Kněžmostem a Býčinou. 
A ve výčtu dalších akcí bych mohl pokračovat, protože tato 
naše práce ničím a nikde nekončí.  
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval za velmi 
potřebnou a kvalitní spolupráci všem osadním výborům. Výše 
uvedený přehled je totiž výsledkem práce nás všech.  

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

nAbÍDkA AkcÍ 
konAnÝcH 
v kněžMostě A jeHo 
okoLÍ
Nabízíme akce konané v měsících březnu až červnu roku 2018. 
V dalších vydáních Zpravodaje budou zveřejňovány akce vždy 
v tom daném období.
Bližší informace o těchto akcích, případně přesunutí na jiný ter-
mín najdete na webových stránkách spolků a obce Kněžmost, 
ve Zpravodaji a Novinkách obce Kněžmost a také na plaká-
tech. Všichni organizátoři se těší na Vaši návštěvu.

za Kulturní komisi obce Kněžmost
Hana Bejrová

Den Měsíc Akce Místo konání spolek

24. březen Velikonoční jarmark Kněžmost
náměstí Kulturní komise obce Kněžmost

24. březen Velikonoční výstava Kněžmost 
kostel Spolek pro záchranu kostela

31. březen Bílá sobota – hra Zrození Kněžmost 
kostel

Spolek pro záchranu kostela 
a Divadélko Človíček 

duben Gospelova mše – gospelový sbor Gospel 
Voices

Kněžmost
kostel Spolek pro záchranu kostela 

30. duben Lampionový průvod a pálení čarodějnic Kněžmost SDH Kněžmost

8. květen Den vítězství – vzpomínková akce Kněžmost
pomník u ZŠ Obec Kněžmost

20. květen Koncert pro varhany Kněžmost
kostel Spolek pro záchranu kostela

25. květen Noc kostelů Kněžmost
kostel Spolek pro záchranu kostela

26. květen Svátek všech příznivců koní Žantov
Loučný mlýn Jezdecký klub Žantov

červen Druhý koncert pro pamětníky
Naďa Urbánková

Kněžmost
kostel Spolek přátel kultury

červen Setkání nad vodní hladinou Kněžmost
kostel Spolek přátel kultury
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vání jejich prvního vysvědčení. Všichni prvňáčci se na tento 
den velmi těšili. Po zásluze si ta krásná vysvědčení zasloužili 
za to, co se od září naučili.

Mgr. Tereza Černá, Mgr. Aneta Šoltysová 
třídní učitelky

Akce 
ZÁkLADnÍ škoLY  

pŘeDškoLÁci
Už za necelý měsíc proběhne zápis budoucích 
prvňáčků do školy. Ti se na něj poctivě připravují 
nejen v mateřské školce, ale někteří také na krouž-
ku Předškoláček. Každý měsíc zde plní různé úko-
ly, při kterých procvičují barvy, počty, geometrické 
tvary a prstíky. Za měsíc na Předškoláčkovi zase 
na viděnou. 

Mgr. Michaela Volfová

LeDen U pRvŇÁČkŮ
V lednu nejvíce potěšily naše prvňáčky dvě udá-
losti. První z nich byl příval sněhu, který jim na ně-
kolik dní zpestřil vyučování. Děti se vyřádily při 
tvorbě sněhuláků různých tvarů a velikostí. Obří 
sněhové koule zdobily louku u školy ještě dlouho 
po roztátí sněhu. Druhou událostí pak bylo rozdá-



škoLA

6 ZpRAvoDAj obce kněžMost / 1 / 2018

rá byla prý moc studená, a tak se všechny nejvíce 
těšily na odpočinkové chvilky v bazénu teplém .

Mgr. Kristýna Kofránková

DivADLo

Ve čtvrtek 8. 2. k nám do Kněžmosta zavítalo diva-
délko z Hradce Králové a mladším dětem zahrálo 
představení s názvem Bajky pana Ezopa. Výkony 
dvou herců byly obdivuhodné, do hry vložili spous-
tu energie. Dětem se líbily nejen hlášky těchto 
dvou hlavních postav, ale také loutky, které jim 
k bajkám pomáhaly hrát. Všichni žáci se u divadla 
hodně nasmáli.

Mgr. Kristýna Kofránková

kARnevAL
V pátek 2. 3. si žáci V. třídy připravili pro mladší ka-
marády karnevalový den. Vše probíhalo v místní 
sokolovně za doprovodu veselé hudby a spousty 
úžasných masek. Kdo by v tu dobu do sokolovny 

vÁnoce

Ve II. B jsme si vánoční svátky zase společně moc užili. Vá-
noční atmosféru jsme si vytvořili již tradičním jarmarkem, 
na který jsme vyráběli jako diví a díky prodeji našich výrobků 
jsme si vydělali hezké penízky na naše další akce. Samotný 
vánoční týden byl potom ve znamení pohody, cukroví a příjem-
né atmosféry. Po celý prosinec nám třídu krásně provoněl živý 
stromeček, pod kterým děti našly 22. 12. spoustu krásných 
dárků. A došlo i na společné zpívání koled s ostatními třídami 
na chodbě školy na náměstí.

Mgr. Kristýna Kofránková

pLAvÁnÍ
Až do 31. 1. jezdily třídy II. B a III. ještě spolu s dalšími třídami 
1. stupně do mladoboleslavského bazénu na hodiny plavání. 
Děti byly moc šikovné a za tři měsíce se naučily spoustu věcí. 
Na konci ledna už se vody nikdo nebál a malí plavci zvládli 
základy plaveckých stylů prsa a znak, někteří i kraul. Jediným 
negativem byla pro děti teplota vody v plaveckém bazénu, kte-
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vstoupil, viděl by princezny, kovboje, čarodějnice, 
různá zvířátka a mnoho dalších zajímavých kostý-
mů. Páťáci měli pro děti připraveny různé disciplí-
ny, při kterých si mohly vyzkoušet svou rychlost, 
obratnost a bystrost. II. B děkuje za hezky zorgani-
zovaný karnevalový den.

Mgr. Kristýna Kofránková

nÁvštěvA 
ekocentRA

Hned po jarních prázdninách se děti, z II. B a III. 
třídy, zúčastnily prožitkového programu o životě 
včel. Děti se dozvěděly, co je to úl a kdo v něm 
bydlí a jak vlastně vzniká med. Nakonec si vyrobily 
voňavé svíčky ze včelího vosku. 

Mgr. Michaela Volfová

pRojekt „Děti DěteM“

Začátkem února navštívila naší školu paní Šárka Hloušková, 
která většinu roku žije na Bali a pracuje tam jako průvodce. 
V malé vesničce Seray vede pro místní děti výtvarný krou-
žek. Pro naše žáky si připravila přednášku, jak se žije na Bali. 
Přednáška proběhla v rámci projektu „Děti dětem“, ve kterém 
české děti malují obrázky dětem balijským a naopak. Prvňáčci 
shlédli poutavou cestovatelskou přednášku o životě na ostro-
vě Bali s velkým nadšením. Nejvíce je zajímalo, jak probíhá 
školní výuka a jak si děti na Bali hrají. Vyměnili si s balijskými 
dětmi obrázky. V dobrovolné sbírce se vybralo 750 Kč, které 
budou použity na potřeby do školy, nebo jimi bude zaplaceno 
doučování anglického jazyka. Jsme moc rádi, že jsme se toho-
to projektu mohli zúčastnit.
Děti z II. B a III. třídy se na den, kdy za námi měla přijít paní 
Šárka, moc těšily. Protože víme, že štěstí přeje připraveným, 
dopředu jsme zjišťovali, kde se vlastně ostrov Bali nachází. 
Nejvíce nás zajímalo, jestli se děti ve škole na dalekém Bali učí 
stejně jako my.  Po vyprávění o balijské škole, jsme byli rádi, že 
chodíme do té naší české školy. Přednáška byla velmi poučná 
a děti moc bavila. 
Ve školní družině děti připravily náramky a záložky, které jistě 
udělají balijským dětem radost.

Mgr. Michaela Volfová

okRskovÉ koLo 
ZiMnÍHo vÍceboje 2018
V úterý 6. 2. se žáci 1. stupně, kteří vyhráli školní kolo Zimního 
víceboje u nás ve škole, zúčastnili okrskového kola v Bakově 
nad Jizerou. Soutěžilo se v 8 disciplínách (šplh, skok daleký 
z místa, vrh medicinbalem, běh 4x10 m, přeskoky švihadla, vý-
stupy na bednu, sed-lehy, hod míčem) a naši žáci opět doká-
zali, že jim tyto disciplíny nejsou vůbec cizí. Zcela zaslouženě 
jsme vybojovali druhé místo za 2. ZŠ Mnichovo Hradiště a za-
sloužili si tak postup do kola finálového, které se konalo o týden 
později na 2. ZŠ Mladá Boleslav. Děti chtěly ve finálovém kole 
oplatit porážku základní škole z Mnichova Hradiště, a proto 
jsme se zkusili ještě v posledních dnech na disciplíny zaměřit. 
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v historii okrskových kol Zimního víceboje 
jsme dopadli takto:
2017 – Kněžmost A 4697 bodů – 1. místo
             Kněžmost B 4175 bodů – 2. místo
2016 – Kněžmost 5010 bodů – 1. místo
2015 – Kněžmost 4218 bodů – 1. místo
2013 – Kněžmost 4258 bodů – 1. místo

Jsme rádi, že děti si v tělesné výchově užívají 
upřímnou radost z pohybu, sami cítí potřebu dále 
na sobě pracovat a zlepšovat se, ale mají i při-
rozenou potřebu soutěžit. Z výsledků uplynulých 
ročníků bylo vidět, že žáky dokážeme na takovéto 
soutěže kvalitně připravit.

Mgr. Zdeněk Chlup

FinÁLovÉ okResnÍ 
koLo ZiMnÍHo 
vÍceboje
15. 2. se konalo finále Zimního víceboje na 2. ZŠ 
v Mladé Boleslavi. Soutěžilo se již pouze ve čty-
řech disciplínách (šplh, skok přes švihadlo, hod 
medicinbalem a hod míčem o zeď). V těchto disci-
plínách se utkalo 8 nejlepších škol v okrese. 

Zš kněžmost reprezentovali:
Hakenová Tereza – 269 bodů
Paďourková Kateřina – 250 bodů
Kubíčková Anežka – 312 bodů
Šimonová Andrea – 288 bodů
Mucska Marek – 253 bodů
Maděra Vítek – 160 bodů
Pažout Vojtěch – 344 bodů
Krejčík Jan – 276 bodů

S celkovým ziskem 2152 bodů jsme přeskočili ví-
těze okrskového kola Mnichovo Hradiště a umístili 
se na konečném 2. místě za sportovní školou 6. 
ZŠ Mladá Boleslav. Za námi na třetím místě nako-

v okrskovém kole naší školu skvěle reprezentovali:
III. třída - Hakenová Tereza (2. místo ze 12 – 509 získaných bodů)
II. třída - Paďourková Kateřina (4. místo ze 12 – 478 získaných bodů)
II. třída - Mucska Marek (3. místo ze 12 – 523 získaných bodů)
II. třída - Beran Denis (11. místo ze 12 – 424 získaných bodů)
V. třída - Kubíčková Anežka (2. místo ze 12 – 706 získaných bodů)
V. třída - Šimonová Andrea (5. místo ze 12 – 581 získaných bodů)
V. třída - Pažout Vojtěch (5. místo ze 12 – 666 získaných bodů)
V. třída - Krejčík Jan (7. místo ze 12 – 638 získaných bodů)

celkový součet bodů za celý tým:
1. místo: 2. ZŠ Mnichovo Hradiště – 4606 bodů
2. místo: ZŠ Kněžmost – 4525 bodů
3. místo: 3. ZŠ Mladá Boleslav – 4403 bodů
4. místo: 4. ZŠ Mladá Boleslav – 4240 bodů
5. místo: ZŠ Bakov n. Jizerou – 3752 bodů

Vzhledem k tomu, že ve III. třídě se nám nepodařilo najít zá-
vodníky, tak bych rád vyzdvihl nesmírnou kuráž našich dru-
háčků, Kačky Paďourkové, Marka Mucsky a Denise Berana, 
kteří nebojácně soutěžili proti o rok starším třeťákům z ostat-
ních škol. Poděkování však patří každému dalšímu jednotlivci, 
který v barvách naší školy s chutí, hrdě a s obrovským nasa-
zením reprezentoval naši školu. Jsme na ně pyšní.
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nec také skončila sportovní škola 7. ZŠ Mladá Bo-
leslav. Těší nás, že se děti v rámci tělesné výchovy 
baví sportem, že mají sami chuť se v pohybových 
dovednostech zlepšovat, že mají chuť soutěžit 
a užívat si pohyb v celé své kráse. To, že na sou-
těžích dokážeme konkurovat sportovním školám, 
vnímáme už jen jako třešničku na dortu.
Všem našim závodníkům a závodnicím gratulu-
jeme a těšíme se na další účastníky a další kola 
Zimního víceboje. Sportu zdar!

Mgr. Zdeněk Chlup

konveRZAČnÍ 
soUtěž v Aj
Ve čtvrtek 18. 1. se konalo školní kolo konverzač-
ní soutěže v anglickém jazyce pro žáky 7., 8. a 9. 
ročníku. Žáci nejprve absolvovali poslechový test 
a poté konverzaci na vylosované téma. 

výsledky
VII. třída: 1. Hušek J., 2. Charvát P., 3. Zimová K., 
4. Pažoutová L., 5. Palaštuk D.
VIII. – IX. třída: 1. Bacovský V., 2. Hybner J., 3. 
Gorin A., 4. Hruška T., 5. Svobodová T., 6. Svobo-
da O., 7. Štěpánová K., 8. Bergmanová A.

Dva nejlepší z každé kategorie postoupili do okres-
ního kola v Mladé Boleslavi. 

Mgr. Gabriela Hronová

konveRZAČnÍ soUtěž 
v nj
Ve středu 10. ledna 2018 se konalo školní kolo konverzační 
soutěže v německém jazyce pro žáky VIII. a IX. třídy. Žáci si 
nejdříve zkusili poslechový text a poté konverzaci na vylosova-
né téma. Všichni zúčastnění podali velice pěkné výkony. Dva 
nejlepší žáci postoupili do únorového okresního kola v Mladé 
Boleslavi. Žákyně IX. třídy Tereza Svobodová se umístila v cel-
kovém pořadí na 3. místě. Gratuluji a všem děkuji za účast.

Mgr. Květa Havlíková

ebRU
V pátek 19. 1. proběhlo na naší škole výtvarné tvoření technikou 
Ebru -   malování na vodní hladinu. Akce se zúčastnili žáci 4. – 9. 
ročníku. Moc jsme si to společně užili a máme krásné výtvory.

Mgr. Gabriela Hronová
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Akce MAteŘskÉ škoLY

Z poHÁDkY Do poHÁDkY
„Pozóóór, blíží se k nám pirátská loď!“ volali námořníci a ze 
všech sil se snažili stočit svou loď na druhou stranu. „Napnout 
plachty!“ volali piráti a neústupně se přibližovali k lodi námořní-

ků. Nastal boj o truhlu s pokladem. Piráti uloupili námořníkům 
jejich poklad a jásali nad kořistí. Najednou kapitán pirátů vstal 
a vyzval námořníky, aby se přidali k pirátům a spravedlivě si 
kořist rozdělili. V napjatém očekávání všichni společně otevřeli 
truhlu. Kořist byla opravdu veliká a radost z ní pak stonásobně 
větší.
Takhle jsme si užili návštěvu tety Ivy a tety Lady z knihovny. 
Dámy si pro nás připravily neskutečně poutavý příběh o pirá-
tech a námořnících, kdy každé z dětí i dospělých hrálo svou 
roli dramatizaci. Připravily pro nás truhlu plnou skvělých dárků, 
přečetly nám úryvek z knihy a pozvaly nás k nim do knihovny. 
Nakonec přišlo nečekané překvapení. Na návštěvu za námi 
přijeli z lesa Řáholce také Rumcajs s Mankou a Cipískem a vy-
právěli nám o strastiplné cestě z Jičína do Kněžmosta.
Dámy, děkujeme za úžasné dopoledne.

Bc. Lucie Bejrová
učitelka MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole v kněžmostě

pro školní rok 2018 – 2019
se koná 2. května 2018
od 10.00 - 11.30 hodin

v kanceláři vedoucí učitelky
Vezměte si s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz 

zákonného zástupce, výpis z evidence obyvatel
(potvrzení trvalého pobytu dítěte) a vyjádření lékaře.
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někoLik ZpRÁviČek 
Z cHoDU kniHovnY
S nadcházejícím jarem se otevírají dveře knihov-
ny hlavně těm nejmladším. Měsíc březen a duben 
jsou pro ně měsíce hojných návštěv knihovny a její 
doprovodných akcí k Měsíci čtenářů, Měsíci knihy. 
Kromě projektových návštěv pro ZŠ a MŠ se mů-
žete těšit na tuto kulturní nabídku knihovny:

15. 4. 2018 od 16:00 Divadýlko Matýsek „O zatou-
lané písničce“ v AgroVatin Kněžmost, Nádražní 
114, vstupenky k zakoupení v knihovně  

17. 4. 2018 od 17:30 Přednáška Dany Jirsákové 
– harmonický domov „Jak si přitáhnout a podpo-
řit šťastné partnerství“ podle pradávné moudrosti 
Feng-Shui v dnešním světě, vstupenky k zakoupe-
ní v knihovně

23. 4. 2018 od 18:30 Scénické čtení „Nejlepší kni-
ha o Fake News“ v AgroVatin Kněžmost, Nádražní 
114, vstupenky k zakoupení v knihovně  

Co ale často opakovaná spojení fake news, dez-
informace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se 
o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, ši-
kovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že 
fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak 
se proti nim můžeme bránit?  

LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci 
Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět dal-
ší vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou, 
neotřelou scénickou formou

-  účinkují: Alan Novotný (alt. Jan Brožek, Petra 
Bučková) a Jiří Ressler

-  v roce 2018 vydalo nakladatelství CPress / Al-
batrosmedia

26. 4. 2018 od 16:00 Noc s Andersenem aneb s pí-
sničkou do knihovny 

3. 6. 2018 od 15:00 Loutkové divadlo Kozlík z Hrad-
ce Králové s loutkovou pohádkou „O kuzlátkách“ 
předprodej vstupenek v knihovně. Již budete moci 
využít kartu Mladého čtenáře

Na podzim minulého roku jsme se s dětmi zapo-
jili do projektu nakladatelství CREW s.r.o. v rámci 
Dne dětské knihy, uspořádali jsme výstavu ilustrá-
tora Jiřího Fixla a následně jsme do soutěže zasla-
li výtvarné práce dvou tříd ZŠ Kněžmost. Nápad 
byl prostý, hlavní postavou měl být Bart Simpson. 
Jedna třída připravila roční kalendář a druhá ko-
miks. Netrpělivě jsme očekávali výsledky projektu. 
HURÁÁÁÁ, kalendář byl vyhodnocen jako jedno 
z nejzajímavějších prací skupin. Gratulujeme, dě-
tem bude předána odměna od nakladatelství.

nÁvštěvA DětskÉHo 
DoMovA
V letošním roce se naše knihovna aktivně zapojila do akce Me-
zinárodní den darování knihy. S kolegyní jsme zvažovaly, ja-
kým způsobem podpoříme tento den. Vyhlásily jsme v knihov-
ně termín, kdy se mohou nosit dětské knihy do knihovny s tím, 
že kniha bude darována do dětského domova v Krnsku. Sešlo 
se nám několik desítek zajímavých, zachovalých knih. Oslovily 
jsme čtenáře Filipa Ulmana a Anežku Bergmanovou (žáci de-
váté třídy ZŠ Kněžmost), aby odjeli spolu s námi předat knihy 
dětem. Do dětského domova jsme odjížděli se záměrem usku-
tečnit dobrou věc. Jak naše mise dopadla? Ptáme se Filipa 
a Anežky:

Filip: jako reportér bych se asi neuživil, ale přesto se pokusím 
vám přiblížit mé pocity z návštěvy dětského domova.

Po příjezdu do areálu dětského domova mě velice zaujaly 
malé vilky, ve kterých žijí děti, které byly odebrány svým ro-
dičům nebo ztratily rodinné zázemí. Každá vilka má kapacitu 
deset dětí, o které se stará vychovatelka, ta zastává funkci 
náhradní matky. 
Poté co jsme odevzdali knihy sociální pracovnici, šli jsme na-
vštívit prostory dětského domova. Nejdříve jsme zavítali do jí-
delny, ve které děti pouze snídají, svačinu a večeři si tam pou-
ze připravují a snědí si ji doma. Jídelna byla velká a útulná, 
celkově působila příjemně.
Dále jsme se šli podívat do jedné z vilek. Když jsme přišli z šat-
ny do hlavní místnosti vilky, tak to na mě působilo velmi nega-
tivně. Místnost měla sloužit k návštěvám, které přišly za dětmi, 
ty nesměly do pokojů dětí, jídelny, kuchyně ani do obývacího 
pokoje, takže prakticky nikam, kromě té návštěvní místnosti. 
Poté co jsme přešli do obývacího pokoje, který je spojen s jí-
delnou, byl sice velký ale depresivní. Nebyly tam žádné fo-
tografie ani žádné hračky, všude bylo až moc uklizeno. I ku-
chyň byla celkem velká, ale opět bylo všude až moc uklizeno, 
na lince nebyl ani jediný hrnek nebo talíř. Nepřipadalo mi, že 
by tam někdo bydlel, připadalo mi tam pusto. Mám radši, když 
je trochu nepořádek, protože je vidět, že tam někdo bydlí. Dět-
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ské pokoje, které byly po dvou, nebyly tak hrozné, ale neviděl 
jsem tam nic moderního, byly takové bez emocí, žádné barvy 
ani fotografie. Paní vychovatelka měla svůj vlastní pokoj. Kou-
pelna s toaletou byla rozdělena na chlapce a dívky. Vilka měla 
dokonce i takový dětský koutek, který byl sice malý ale hezký. 
Když jsme odjížděli, tak celý areál dětského domova působil 
negativně, protože tam nebyly žádné barevné květiny, žádné 
stromy ani dětské skluzavky nebo houpačky.  
Jsem moc rád, že mám vlastní rodinu, ve které se cítím dobře. 
Díky této zkušenosti jsem si to vše mohl uvědomit.

Filip Ulman 
čtenář knihovny Kněžmost, žák 9. třídy 

Anežka: nemůžu být objektivním pisatelem, protože mám svůj 
domov, ve kterém mi je dobře.

Dne 14. 2. vyráží čtyřčlenná skupina směr Krnsko. Knihovni-
ce Iva, Lada a dva čtenáři, já Anežka a kamarád Filip, oba 
ze ZŠ Kněžmost. Vyrazili jsme plni očekávání, jak budou děti 
reagovat. Jediné co jsme si neuvědomili, že děti také chodí 
do školy, školky, různých kroužků, a tak zde v době příjezdu 
nebyly. Uvítala nás sociální pracovnice paní Vtelenská, která 
se nás ochotně ujala. Po předání knih jsme měli spoustu otá-
zek a tak jsme chvíli poseděli a povídali si. Následně nás paní 
Vtelenská provedla po celém areálu SOS vesničky. Během 
prohlídky jsem zjistila, že „není zlato, co se třpytí“. Z vyprávění 
jsme zjistili, jaké nepříjemnosti stavbu areálu provázely. V plá-
nu výstavby nebylo myšleno na zázemí zdravotní péče, ta se 
musela dostavět zvlášť. Z hlavní budovy jsme přešli do samot-
ného domku, kde bydlí osmičlenná „rodina“. Dozvídám se, že 
bydlení s sebou nese určitá pravidla, která jsou pro mě ne-
přirozená. Denní režim se může lišit podle toho, jak jsou děti 
a jejich náhradní „mamka“ zaměřeny. Což znamená, že se pra-
vidla v každém domě můžou lišit. Děti bydlí na dvoulůžkových 
pokojích, které napodobují dětské pokojíčky. Měla jsem pocit, 
že zde chybí něco, co dělá domov domovem, ale věřím, že pro 
zdejší děti je to harmonické žití, které se jim snaží vychovatel 
vytvořit. Jistě se o děti starají hezky a snaží se jim nahradit 
rodinu, ale takovou volnost jako mám já, zde určitě nemají. 
Chtěla bych se vrátit k tomu, jak to vypadá v dětském poko-
jíčku. Poprvé když jsem vstoupila do místnosti, připadalo mi, 

že zde chybí něco osobního, ale na druhou stra-
nu mohou mít v pokojíčku například rotoped, což 
mi přijde super. Součástí vilky je také velký obý-
vací pokoj, v kuchyni a v celém domě mi chyběla 
útulnost, tak nějak mi chybělo, na co jsem zvyklá 
z domova. Nestihli jsme projít všecky domky, ale 
vím, že v každém to může vypadat jinak, protože 
záleží na dané vychovatelce „mamce“ jakým způ-
sobem domácnost vede. Zvláštně na mě působila 
zahrada, na které bylo pár prolézaček, byl zde sice 
bazén, ale nějak mi chybělo třeba hřiště na hry.
Pro lidi, kteří pracují v dětském domově, to musí 
být emočně velmi náročná práce. Ve mě se po od-
jezdu hromadilo strašně moc emocí, trvalo mi, než 
jsem si uvědomila, že pro děti, které žijí v dětských 
domovech, ať už v Krnsku nebo kdekoliv jinde, 
to není jednoduché, ale uvědomuji si, že přišli ze 
špatného prostředí a dětský domov se co nejlépe 
snaží nahradit rodinu.  

Anežka Bergmanová
čtenářka knihovny Kněžmost, žákyně 9. třídy

senioR kLUb

ADventnÍ 
nÁvštěvA MUZeA 
v MnicHově 
HRADišti
Jaro už je sice za dveřmi, ale ještě se musíme 
na chvilku vrátit k adventnímu času.
Těsně před vánoci jsme s členy Senior klubu na-
vštívili Vánoční výstavu v muzeu v Mnichově Hra-
dišti.
Počasí bylo přímo pohádkové, nádherně zasně-
žený zámek i park podpořily vánoční atmosféru. 
V muzeu probíhala výstava na téma Advent v ku-
chyni, doplněná o soutěžní výstavu betlémů vyrá-
běných dětmi. 
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viRtUÁLnÍ UniveRZitA 
tŘetÍHo věkU 
v kněžMostě
Od února jsme se opět pustili do studia VU3V. Dokončujeme 
poslední ze tří cyklů Dějiny oděvní kultury.
Na podzim započneme nové téma a rády bychom vás všechny 
pozvali. Zkuste něco nového. Cykly přednášek jsou zpraco-
vány do přehledných krátkých filmových bloků. Získáte spous-
tu nových a zajímavých informací a znalostí z oboru, který 
spolu vybereme. Budeme rády, když navštívíte stránky VU3V 
https://e-senior.czu.cz/ a prohlédnete si kurzy z této nabídky. 
Pokud máte s počítačem méně zkušeností, stavte se u nás 
v knihovně, rády se vám budeme věnovat a vše vám ukážeme 
a vysvětlíme. I v seniorském věku máte možnost se vzdělávat 
a při tom se i dobře bavit. Přednášky jsou nenáročné vytvoře-
né na míru přímo vám seniorům. Tak proč to nezkusit, vždyť 
generace před vámi tyto možnosti neměly. 
Pokud máte zájem se zapojit do naší party studentů seniorů, 
jsme tu pro Vás. Dveře knihovny jsou vám otevřeny každý den 
kromě středy.  Upřímně se na vás těšíme.

kniHovnA A senioR kLUb
Knihovna a Senior Klub jsou jako dvě sestry, které spolu fungu-
jí ruku v ruce.  Proto bychom rády připomněly, že kromě aktivit 
v Senior klubu máte možnost navštěvovat knihovnu a vypůjčit 
si jakýkoliv titul, který naše knihovna nabízí. Snažíme se na-
bídnout, jak novinky a bestsellery, tak i klasiku nebo periodika, 
prostě vše co vaše srdce žádá. Tak je tomu i na opak, pokud 
jste čtenářem knihovny v seniorském věku, můžete se zapojit 
do aktivit Senior klubu a využívat všech jeho akcí a výhod, 
které nabízí. Proto neváhejte a spojte se s námi.

 Vaše KULTURNĚ VDĚLÁVACÍ STŘEDISKO 
A KNIHOVNA KNĚŽMOST

Povídání o pečení a vaření z časů minulých a srov-
nání s tím, co připravujeme na vánoce dnes, nás 
velice zaujalo a diskuze na toto téma byla velice 
zajímavá. Nakonec jsme měli možnost dát každý 
hlas svému favoritu z vystavených dětských bet-
lémů.

Příjemně strávené dopoledne jsme zakonči-
li v kněžmostské cukrárně, kde jsme vždy vítáni, 
mile a vstřícně obslouženi. 

poZvÁnkA 
nA jARnÍ AktivitY 
senioR kLUbU
21. 3. jste zváni do jarní seniorské dílny. Opět po-
trápíme své ruce a vyrobíme si pěknou jarní de-
koraci   

25. 4. se spolu vypravíme na malý výlet s hůlkami, 
projdeme se z Hrubé Skály na Valdštejn a zpět, 
tentokrát to bude pohodová procházka a doufá-
me, že i počasí nám bude přát

9. 5. návštěva muzea v Mladé Boleslavi „ŠATY 
DĚLAJÍ ČLOVĚKA“

9. 6. zveme na VELKÝ VÝLET, kam se vypravíme 
tentokrát, zatím necháme tajemstvím

na všechny akce senior klubu se můžete hlá-
sit už teď v knihovně nebo na tel. 605 144 825, 
734 479 675
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DětskÝ MAškARnÍ Rej
Dne 24. 2. letošního roku od 14:00 se v naší sokolovně ko-
nal maškarní rej. Mohli jsme zde vidět spoustu krásných ma-
sek. Tradičně nechyběli víly, princezny, piráti, superhrdinové 
a další. Ale všechny masky byly úžasné. Každá maska, která 
v tento den přišla, dostala lísteček s číslem. Na něj si pozdě-
ji vyzvedla malou pozornost. Pro děti byla nachystána opičí 
dráha, různé prolézání, netradiční židličkovaná a další mini-
hry. Nechyběla tu ani hudba, o kterou se postarala Kristýna 
Rašínová. Hudbu vybrala naprosto přesně a dětem se moc 
líbila. Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím, dětem, všem, 
kdo dobrovolně pomáhal s touto akcí, a hlavně TJ SOKOL 
KNĚŽMOST.

Tereza Rašínová a sestry sokolnice

bÖLLHoF - DRHLenY cUp 
2018
Zimní období nám pomalu ustupuje a za pár dnů přivítáme 
jaro, přesto jsme nezaháleli a už od začátku roku se připravu-
jeme na naši největší akci letošního roku BÖLLHOF - DRHLE-
NY CUP 2018.

A co si pod tímto názvem sportovně-hudební akce můžeme 
přestavit? V první řadě, a to hlavně se jedná o sportovní den, 
v kterém se uskuteční dva závody.  Dopoledne od 10 hod pro-
běhne I. ročník závodu horských kol na 30 km v okolí Drhlen, 
hradu Kost a Nové vsi.

V odpoledních hodinách proběhne IV. ročník Drhlenského tri-
atlonu. Závodí se v kategoriích děti, ženy, muži. Všechny tratě 
ve všech kategoriích se opět odehrají u Drhlenského rybníka 
a blízkém okolí. Abychom po závodech zklidnili tep a relaxovali 
po úspěšném absolvování, tak jsme si připravili pro účastníky, 
ale nejen pro ně, druhou část dne, a to hudební festiválek, 
který se skládá ze tří hudebních skupin.

Žánry pozvaných skupin jsou různorodé od country - KTP, 
punk-rock – Veselý koníci,  blues´pop ŕock – Corebells. Celá 
akce bude ukončena v půlnoci a občerstvení během celého 
dne je zajištěno v místě závodů – kempu Drhleny.  Samozřej-
mostí k takové akci je zajištění zdravotní služby, sociálního za-
řízení i možnosti omýt nejen sebe, ale i svoje kolo.

Také bych chtěl velmi rád sdělit, že již v této době, kdo má 
zájem se zúčastnit jakéhokoliv závodu, je možné se registro-
vat online na webových stránkách www.suhrovice-drhleny-ci-
zovka.webnode.cz, kde na hlavní straně najdete ikony pro re-
gistraci. Podrobnější informace o tomto sportovně-hudebním 
dni se dozvíte včas prostřednictvím plakátů, ale i na různých 
stránkách internetu.

Velmi se těšíme na vaši účast buď jako závodníky, diváky, 
nebo se jen tak přijďte pobavit v letní sobotní večer.

Ladislav Bartoň
starosta SDH Suhrovice

DivADÉLko 
ČLovÍČek,
v prosinci 2017 proběhlo tradiční vánoční předsta-
vení Narození Ježíška. Představení bylo věnová-
no Dětskému oddělení Klaudiánovy nemocnice 
v Mladé Boleslavi. Chtěli bychom poděkovat všem, 
kteří nám pomohli zakoupit polohovací lůžko pro 
dětské oddělení Klaudiánovy nemocnice. V prů-
běhu měsíce března bude lůžko dodáno na dětské 
oddělení.
Děkujeme a přejeme krásné jaro

Renata Červená

spoLek pŘÁteL 
kULtURY
Vážení spoluobčané a přátelé kultury, letos 1. 
března to byl přesně rok, co vznikl náš Spolek přá-
tel kultury Kněžmost. Už z názvu je patrné, že se 
převážně zabýváme organizováním akcí na poli 
kultury a vzdělávání pro Kněžmost a jeho okolí. 
Zaměřujeme se na všechny věkové skupiny, hlav-
ně však na děti a naše seniory; záměrně uvádíme 
„naše seniory“, neboť právě oni jsou našimi nej-
věrnějšími diváky. Považujeme za čest, že po do-
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na tento termín podařilo zajistit koncert s jinou legendou, která 
právě loni oslavila 52 let na country scéně, se skupinou Green-
horns a Janem Vyčítalem.

První koncert pro pamětníky byl velikým otazníkem. Nevědě-
li jsme, jak návštěvníci zareagují na hvězdy hudebního nebe 
let minulých, ale věrní senioři svou účastí opět dokázali, jak 
důležité a smysluplné je pořádat programy určené právě jim. 
Oba účinkující, paní Yvetta Simonová i pan Josef Zíma, měli 
nevšední úspěch a líbili se; nutno dodat, že i jim se u nás ve-
lice líbilo.

Nesmíme ovšem zapomenout na legendárního Mikuláše, kte-
rého jsme poprvé přivedli do kostela před čtyřmi lety a od té 
doby měl pokaždé spontánní ohlas u dětí, rodičů i prarodičů. 
Loni zaznamenalo setkání s Mikulášem také rekordní účast, 
nutno říci, že nejen dětí z Kněžmosta.

hodě s farností Kněžmost můžeme akce Spolku 
uskutečňovat v kostele sv. Františka Serafínského 
v Kněžmostě, který je v současné době vlastně je-
dinou kulturní scénou v obci.
V loňském roce se nám podařilo získat dotace 
Středočeského krajského úřadu a spolu s dary 
od sponzorů a příjmem Spolku z prodeje vstupe-
nek jsme byli schopni financovat následující akce:
► dvakrát jsme uskutečnili setkání dětí a dospě-

lých s malováním na vodní hladinu,

► uvedli jsme dvě opakování divadelního předsta-
vení Kočičí hra,

► ve velké zasedací místnosti firmy Agrovation 
jsme uspořádali hojně navštívené představení 
Michala Nesvadby, které bylo obrovským pře-
kvapením nejen pro děti.

Na následující koncert jsme už měli podepsanou 
smlouvu s Wabi Daňkem, určené datum jeho vy-
stoupení, dokonce i vytištěné plakáty, ale neštěs-
tí bohužel nechodí po horách… Přesto se nám 
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Pro lepší viditelnost diváků v zadních řadách jsme během léta 
vystavěli sokly, kterými se zadní lavice zvýšily. Mimořádně nás 
těší, že se podařila rekonstrukce sakristie a s ní spojená další 
etapa elektrifikace kostela, která proběhla za pomoci farnos-
ti Kněžmost. Novou podobu sakristie jsme poprvé představili 
návštěvníkům kostela v prosinci v rámci výstavy betlémů.

V letošním roce opět žádáme o dotace Středočeského kra-
je, ty ovšem fungují jenom tehdy, když se na celkových ná-
kladech budeme podílet 49%, proto žádáme o dotace i obec 

Kněžmost. Zbytek nutných finančních prostředků 
musíme získat z darů sponzorů a z prodeje vstu-
penek.
Mezi kulturní a vzdělávací akce pro tento rok bude 
opět patřit Setkání nad vodní hladinou, tentokrát 
pro děti Základní školy Kněžmost. Měl by to být 
desetihodinový páteční maraton, kde se jednotlivé 
třídy budou střídat v určitých intervalech. V sobotu 
pak bude malování pokračovat pro děti i dospělé.
Po loňském úspěchu Koncertu pro pamětníky při-
vítáme letos Naďu Urbánkovou. 
Nový školní rok zahájíme v září stejně jako loni vy-
stoupením Michala Nesvadby.
Třešničkou na pomyslném dortu našich akcí bude 
jazzový koncert patnáctičlenného souboru se tře-
mi zpěváky, kterým bychom rádi oslavili význam-
nou letošní událost, sté výročí vzniku samostatné 
republiky.
V programu našich akcí nesmí chybět ani oblíbený 
Mikuláš.
Rádi bychom letos ve spolupráci s farností Kněž-
most uskutečnili také další etapu elektrifikace 
kostela, která bude tentokrát zahrnovat rozvod 
pro topná tělesa, která se nám za značné pod-
pory firmy Empsion a farnosti Kněžmost podařilo 
nakoupit, rozvod části osvětlení a odbočky pro 
následující etapy elektrifikace. Topidla bychom 
chtěli slavnostně předat do užívání na koncer-
tě v předvečer první adventní neděle za účasti 
sponzorů.
Naše plány pro tento rok jsou hojné a pestré, jejich 
realizace bude stát mnoho fyzických i psychických 
sil, ale jsme přesvědčeni, že díky Vám, našim di-
vákům a návštěvníkům kostela, se nám podaří je 
uskutečnit.
Na závěr nám dovolte poděkovat obci Kněž-
most, farnosti Kněžmost a především sponzorům 
za podporu a pomoc při realizaci našich plánů 
v loňském roce.

za Spolek přátel kultury Kněžmost
Zdeněk Zdobinský, předseda

ZpRÁvA stoLnÍHo 
tenistU
Tento oddíl vznikl v roce 2008 v Kněžmostě a byl 
založen Radkem Stehlíkem, v této době měl 8 čle-
nů. V roce 2013 to převzala paní Helena Kličková, 
v roce 2014 se sloučil s místním oddílem kopané 
a nyní má 18 členů. V roce 2017 byl na valné hro-
madě vedením sokola oficiálně schválen. Nyní 
hraje soutěž 4. třídy pod vedením Jaroslava Macka 
a zatím je Kněžmost z 12 družstvech na 8. místě. 

za oddíl stolního tenisu
Jaroslav Macek a Helena Kličková
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Hráči: Klárka Vostatková, Petr Ponocný, Jan Hybner, Štěpán 
Rychtr, Tomáš Jeřábek, Ondra Svoboda, Jan Hušek, Viktor 
Pospíšil, Matěj Vokál, Filip Vodička
Roudnice:Kněžmost - 1:2 (góly 2x Rychtr)
Kněžmost:Nový Bor - 1:2 (gól Rychtr)
Mimoň:Kněžmost - 0:1 (gól Rychtr)
 
semifinále:
Velký Valtinov: Kněžmost - 2:3 (po penaltách) góly Rychtr, Vo-
kál. Penalty proměnili: Rychtr, Hušek, Vokál, Hybner 

Finále:
Nový Bor: Kněžmost - 0:1 (Rychtr) 
Počet bodů ve skupině – 6b, Celkové skóre 7:5, Umístění v tur-
naji 1. místo z 8. týmů
Trenéři: Chlup Zdeněk, Vokál Jiří a Vodička Ladislav

10. 12. 2017 – HALovÝ 
tURnAj žeLeZnÝ bRoD, 
RoČnÍk 2003
(týmy převážně krajský přebor a divize, pouze my jsme účast-
níci nižší soutěže - okresního přeboru – FK Železný Brod, SK 
Semily, FK Turnov, FK Dobrovice, FK Náchod, TJ Sokol Kněž-
most, FC Nový Hradec Králové)
Hráči: Klárka Vostatková, Petr Ponocný, Jan Hušek, Štěpán 
Rychtr, Matěj Vokál, Ondra Svoboda, Tomáš Jeřábek, Matyáš 
Dutý, Martin Mucska, Adam Kryčfalušij

Zápasy:
TJ Sokol Kněžmost:Turnov - 3:1 (góly Svoboda 2x, Vokál)
Semily:TJ Sokol Kněžmost – 3:0
TJ Sokol Kněžmost:Náchod – 1:4 (gól Rychtr)
Železný Brod:TJ Sokol Kněžmost – 4:1 (gól Svoboda)
TJ Sokol Kněžmost:Nový Hradec – 0:4
Dobrovice:TJ Sokol Kněžmost – 1:3 (gól Rychtr 2x, Svoboda 1x)
Počet bodů – 6 b, Skóre 8:13, Umístění v turnaji: 4. místo ze 7 
týmů

Trenéři: Chlup Zdeněk, Vokál Jiří a Vodička Ladislav

ZiMnÍ soUstŘeDěnÍ 
FotbALovÉHo oDDÍLU 
tj sokoL kněžMost
Trenéři všech fotbalových mládežnických družstev TJ Sokola 
Kněžmost spojili své síly a uspořádali pro děti zimní soustře-
dění.  Letošní soustředění nás zavedlo opět do okolí města 
Vrchlabí, tentokrát jsme ubytování našli na Smejkalově bou-
dě v obci Kněžice. Celkem se soustředění zúčastnilo 15 do-
spělých a 32 dětí. Ubytovaní jsme byli ve dvou budovách, cca 

ZiMnÍ HALovÉ 
tURnAje
Fotbalový tým žáků TJ Sokol Kněžmost nastoupil 
do zimní přípravy již 5. ledna 2018 s počtem 22 
hráčů. Tým se nám krásně rozrůstá a naše zázemí 
a přístup k hráčům láká čím dál více dětí. Důkazem 
rozkvětu fotbalu u nás je i zimní soustředění v Kr-
konoších, na které jsme vyrazili téměř v 50 lidech. 
Letos jsme také posílili náš klub tím, že máme více 
věkových kategorií. Založenou máme předpříprav-
ku, mladší přípravku, starší přípravku, starší žáky 
a chlapi. V příštím roce plánujeme k tomu všemu 
založit i mladší žáky. Žákovskou kategorii tedy bu-
deme mít pokrytou od 5 do 15 let. 

Žáci letošní zimu byli rozděleni do 2 kategorií (2005 
- 2007 a 2004 - 2003). Trénujeme od počátku roku 
třikrát týdně. 
Mladší kategorie absolvovala 4 halové turna-
je, starší kategorie absolvovala 3 halové turnaje. 
Mladší hráči se pohybovali kolem 4. – 5. místa 
vždy z celkových 8 týmů. Starší se pohybovali ko-
lem 4. místa a jeden turnaj se jim povedlo dokonce 
zvítězit. 
Radost nám dělá veliký zájem a chuť trénovat, 
nové přírůstky do týmu, skvělá nálada, dobře 
a smysluplně využitý čas dětí.
17. 3. vezeme hráče za odměnu na fotbalové 
derby, cestou se stavíme podívat na žákovskou 
ligu, kde hraje rodilý kněžmosťák Matěj Chloupek 
za AC Sparta Praha.

Chlup Zdeněk, Vokál Jiří, Vodička Ladislav

7. 1. 2018 – HALovÝ 
tURnAj, ČeskÁ 
LÍpA RoČnÍk 2003
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100 m od sebe, s velmi dobrým zázemím pro sportovní aktivity. 
Soustředění se konalo od 31. 1. do 4. 2. 2018.
Jednalo se o soustředění fotbalového oddílu, proto sport a sa-
mozřejmě hlavně fotbal, tvořil základ programu soustředění, 
ale nezapomněli jsme ani na odreagování a zábavu. Jednalo 
se o zimní soustředění, proto důležitou roli hrály opět lyže, ale 
tentokrát lyže běžecké. Pro někoho to bylo první seznámení 
s během na lyžích, ale nakonec se s tím všichni poprali s chutí 
a nějaké základy získali. Během krátkého soustředění jsme 
stihli dvě tréninkové jednotky na umělé trávě ve Vrchlabí, ná-
vštěvu aquaparku, užili si vířivku a saunu, dvakrát běžkování 
v blízkosti chaty a spoustu sportu a zábavy přímo na Smejka-
lově Boudě.     

za fotbalový oddíl TJ Sokol Kněžmost, Chlup Zdeněk, 
Vodička Ladislav, Hybner Martin, Mucska Martin, 

Kobrle Milan a Beran Tomáš 

pRoČ to tRvÁ tAk 
DLoUHo?
V zimě mám pokaždé přeci jen více času přidávat k ornitolo-
gii témata jiná. A staré časy nad Kněžmostem, ty mne lákají 
od dob, kdy jsem se dověděl, že můj dům obepínají natěsno. 
Není totiž nic napínavějšího, než hledat v těch „letokruzích“ 
Kněžmostu a protože jsem z vědy naučen klást si nové otázky, 
jedna se nabídla nedávno. Potřeboval jsem vyfotit Kněžmost 
na přednášku, kterou v čase uzávěrky zpravodaje povedu 
ke studentům Masarykovy university v Brně. Proto jsem zasta-
vil pod Bosní a z jediného směru, odkud lze ještě obec repre-
zentativně vyfotit, dívám se dolů pod Hrádek. Kde mohl stát 
ten most, o kterém mnozí mluví, preparují jej z názvu obce, 
tisknou se texty. Proč to trvá tak dlouho a není to tedy jinak? 
Čeština svou bizarností už tolik věcí zatemnila a do toho její 
předávání mezi staletími. Ležím pak doma nad svazkem prací 
uvěřitelných i těch méně, je na mně, abych si názor vytvořil 
svůj a ten hledáním formoval dál. Jako s těmi slavíky…
Proč už takové monstrum jakým most bezpochyby je při sou-
časném stavu „provrtanosti“ kotliny nikdo neobjevil? Bylo by 

něco takového vůbec možné? Zvláště dokážeme-li 
tipnout vzhledem k reliéfu místa, kde takový oče-
kávat? Dokážeme-li tušit i hloubku uložení, jež není 
větší než dosah kterékoli běžné hloubící techniky? 
A co když se „mostem“ prostě nazývaly ony na po-
vrchu kladené a navyšované haťové cesty? Kněž-
mostka, která je středobodem celého problému 
nemohla téct o mnoho jinudy, než kolem Hrádku 
protéká dnes. Jistě, nebyla tak uniformní, meandry 
zabíraly větší prostor, rozlivy spolu s povahou půd 
umocňovaly nasákavost a stavěly příchozím past. 
Pro představu bychom mohli zalovit v historii míst, 
kde dnes leží rybníky na Boseňském potoce pod 
Býčinou. Ony močály pamatoval ještě ornitolog Al-
fréd Hořice, který k nim jezdil z Mnichova Hradiště. 

Já prostě s tím, co vím, dnes mám pohled výraz-
ně jiný, modelovaný zejména posledními výzkumy 
u nás ve Vilové. Nemusím být archeologem, abych 
si nevšiml u keramických střepů široké škály stale-
tí ohlazení mnohých z nich. Takové se v místě jistě 
nerozbily z celku, tedy tu ani nebyly. Není to totiž 
možné, připočteme-li věci pravěké a k tomu třeba 
podkovu z 15. století stejnou, jako mají v muzeu 
v Benátkách nad Jizerou. To by prostě musel ně-
kdo zlomyslný vzít jedno takové dobře zásobené 
muzeum a zapravit ho v naší zahradě a jistě i za-
hradách jiných. Máme co dělat s úžasnou schop-
ností proudící vody, přestože zůstává a platí, že 
kdyby ložiska informací neexistovala, voda by šu-
měla prázdnotou. Zbývá než vyřešit, z jaké dálky 
ten který soubor přicestoval a vědět, že po prou-
du. Kousek od Pazderny, nebo až z Žehrovských 
skalistých lesů? A co když to bylo docela odjinud, 
protože dřevěná stavba a další na okolí kryté bah-
nem byly ve směru spíše zaniklého přítoku z Důní, 
tedy od Valečova. 

Hledání v zemi je vzrušující už v tom, že jako by 
krajina nestála o to napojit naši zvědavost a vrchní 
vrstva, přestože drnovka je mělká, nenese nálezy 
žádné. Až když člověk prostoupí jednolitými sedi-
menty ke dnu, přichází malý zázrak. Vůbec neze-
tlelé listy onou „modelínou“ sevřené jak v šutru tri-
lobit, a jeden střípek vyčnívá za druhým. Nástroje 
z pazourků, štípaný šindel střech, smolničky loučí 
ještě nedopálené – až takto zastavený čas! Někde 
mezitím tušit hořící Kněžmost a chuť lidí znovu ho 
postavit v místě obchodní stezky. Kosti zvířat hlav-
ně koní, mosazný knoflík selského oděvu a zlomky 
skla neválcovaného, v duze tenkého snad milime-
tr! Skleněné válce pro „mačkání perlí“ a třeba pěst-
ní klín. Jen kamení schází, není to zajímavé?

Když v konci prázdnin slavíci z Česka odletí, 
do konce roku výzkum uzavírám. Než v dubnu při-
letí, bořím svůj pohled pod zem. Po nás už takové-
ho zřejmě nic nezůstane spíše spálená zem. Ale 
ten „nepořádek“ uběhlých staletí dole uchovaný, 
ten obdivuji v úctě.  

Pavel Kverek 
Kněžmost
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děli cisterčtí mniši z Kláštera - Hradiště nad Jizerou.  Čechy 
byly v této době velmi řídce osídleny, zvali do země kolonisty 
z hustěji zalidněných oblastí na severu a severozápadě - z Ně-
mecka (Saska, Lužice a z ostatních částí Německa). A protože 
se v okolí vyskytovala ložiska železných rud, minimálně část 
kolonistů byli buď horníci, nebo lidé znalí vyhledávání rudných 
ložisek. A to mohli být obyvatelé Lužických hor nebo soused-
ní Lužice - Lužičtí Srbové. A ti dali nově vzniklé obci jméno. 
A vzhledem k tomu, že nálezy ze 13. století jsou jak ze sou-
časného intravilánu, tak z jeho blízkého i vzdálenějšího okolí, 
soudím, že intravilán nově založené obce byl větší minimálně 
o jednu třetinu dnešního. Rozkládal se na ploše, ohraniče-
né zhruba lesní tratí V luhu a silnicí od Zakopané na západě 
po starou cestu ke Kamenici a okraj pole mezi silnicí K dubu 
na východě a severním okrajem současného intravilánu na se-
veru po luka nad Komárovským rybníkem na jihu. Vzhledem 
k tomuto rozsahu musely uvnitř vesnice vzniknout větší volné 
plochy, které bylo možné osít plodinami, nejvíce ohroženými 
spásáním lesní zvěří (luštěniny – hrách a nebo proso).
A tento ryze praktický důvod mohl být příčinou tohoto roz-
volněného intravilánu. V této době byl běžný intravilán buď 
centrální - ves byla založena kolem návsi - návesovka nebo 
okrouhlice, nebo podél cesty - lánovka nebo ulicovka. Protože 
v okolí Srbska je velmi málo úrodné půdy (cca 14 ha, zbytek 
jsou štěrkové náplavy Prajizery nebo mokřiny, vhodné pouze 
pro louky), musela místní osadníky živit ještě jiná práce - těžba 
dřeva, případně pálení dřevěného uhlí nebo těžba železných 
rud v okolí. Pozůstatky milířů zatím nebyly nalezeny a těžba 
železných rud je v této době dost těžko prokazatelná - mohlo 
jít o povrchovou těžbu bahenních rud. A pozůstatky po výrobě 
železa jsme v nejbližším okolí Srbska také nenašli (ani žele-
zářskou strusku, ani zbytky tavicích pecí). Intravilán prvního 
stabilního katastru z roku 1842 je výsledek obnovy obce po tři-
cetileté válce  - v roce 1654 byly všechny usedlosti pusté. 

první písemná zmínka o obci
I když bylo Srbsko založeno již ve druhé třetině 13. století, prv-
ní písemná zmínka je až z roku 1543 (1534). Antonín Profous 
uvádí dvojí dataci.   
Když obě data porovnáme, zjistíme, že roku 1534 kupuje Jan 
z Vartenberka panství Rohozec (zámek Hrubý Rohozec u Tur-
nova) a roku 1543 je postupuje svému synovi Adamovi z Var-
tenberka  - „postoupil Rohozce zámku... vsi Lesstiny ... vsi Srb-
sko celé“ - Desky zemské 84, C 11. Tolik Antonín Profous k obci 
Srbsko. Dvojí datace může mít jednoduchý důvod. Roku 1541 
vyhořel Pražský hrad a s ním shořely i původní Desky zemské, 
psané od poloviny 13. století. Takže, když chtěl Jan z Varten-
berka doložit, jakým způsobem získal panství Rohozec, aby je 
mohl nechat zapsat do obnovených Desek zemských, doložil 
to listinou z roku 1534, která potvrzovala způsob nabytí uve-
deného panství a zároveň je další listinou z roku 1543 převedl 
na svého syna Adama a ještě téhož roku zemřel. Zdali je v listi-
ně z roku 1534 již uvedena „ves Srbsko celá“ Profous neuvádí. 
Další listina, kterou Profous uvádí, je z roku 1615 „zámek Skaly“ 
(Hrubá Skála)... ves Srbsko, Desky zemské 137 K 12. Podle 
této datace by Srbsko patřilo k panství Kost, které roku 1553 
kupuje Jindřich ze Smiřic a Smiřičtí je drží až do roku 1620, kdy 
je získává Albrecht Eusebius z Valdštejna. A tyto dvě listiny 
jsou jediné, které Antonín Profous k našemu Srbsku uvádí. 

sRbsko
Srbsko je obec, tvořící severovýchodní okraj na-
šeho mikroregionu (sloučená obec Kněžmost) leží 
zároveň na hranici tří panství - Mnichovohradišť-
ského, Svijanského a Kosteckého. Na křižovatce 
U dubu (silnice od Srbska se zde napojuje na sil-
nici Žehrov - Pomníky) zároveň končí okres Mladá 
Boleslav a kraj Středočeský a začíná okres Jičín 
a kraj Východočeský.

název obce
Název obce se od roku 1543 (1534), kdy je datová-
na první listina s uvedením jejího jména nezměnil. 
Obdobná situace je i u vsi Srbsko u Berouna. Zde 
je první zpráva o vsi až z roku 1654. Vzhledem 
k této poměrně pozdní dataci se generace histo-
riků domnívaly, že obce založili Srbové, které os-
manští Turci vyhnali z jejich domoviny na Balkáně. 
Jak to bylo se Srbskem u Berouna nevím, ale naše 
Srbsko určitě nezaložili Srbové z Balkánu.

stáří obce
Hypotézu, že Srbsko založili Srbové z Balkánu, 
presentoval ještě Antonín Profous ve svých Míst-
ních jménech v Čechách, díl IV., str. 152, Praha, 
1947. První indicie, že obec bude starší, jsem na-
lezl v 80. letech při kontrole množitelského porostu 
hořčice na poli východně od obce (parcela č. 476/1 
a parcela č. 448/1). Při prohlídce mladého porostu 
jsem narazil na poměrně velkou plochu s výskytem 
středověké keramiky, která zasahovala přes zaora-
nou cestu na dvě sousední parcely. Keramika byla 
silně poškozena obděláváním půdy, takže bližší 
datace byla značně problematická. Její stáří jsem 
odhadl na přelom 14. až polovinu 15. století. V roce 
1993 procházel uvedené pole archeolog a nalezl 
další soubor keramiky, která byla již bezpečně da-
tovatelná do 13. století. A tím padla definitivně hy-
potéza o založení našeho Srbska Srby z Balkánu. 
Další nálezy v intravilánu obce a jejím okolí upřes-
nily dobu vzniku obce do druhé třetiny 13. století. 
Takže obec vznikla jako součást kolonizace Bran-
žežské kotliny spolu s panským sídlem na Křinči 
u Komárovského rybníka. Tuto kolonizaci, stejně 
jako kolonizaci celého Mnichovohradišťska, prová-
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Majitelé srbska
Zakladatelé Srbska, mniši z Kláštera Hradiště, vlastnili Srbsko 
do vypálení kláštera Orebity 30. dubna 1420. Mezi léty 1420 
- 1457 získal Srbsko Mikuláš Zajíc z Hazenburka a na Kosti. 
V literatuře se píše, „že získal některé klášterní vesnice“. Po-
dle hranic kosteckého panství, které v tomto roce sahaly až 
k Branžeži a Přepeřím jsem zjistil, že jednou z „klášterních ves-
nic“, které získal Mikuláš Zajíc z Hazenburka a na Kosti muselo 
být Srbsko. Hraniční vsi kosteckého panství jsou uvedeny v ža-
lobě, kterou se Jan Hovado z Hrádku domáhá platů z Branže-
že a Přepeř, které mu Mikuláš Zajíc z Hazenburka zadržoval. 
Od Zajíců z Hazenburka  koupili „některé kostecké vesnice“ 
Krajířové z Krajku a na Rohozci k panství Rohozec (Hrubý Ro-
hozec). Vzhledem k tomu, že panství Rohozec kupuje od Kra-
jířů z Krajku roku 1534 Jan z Vartenberka a roku 1543 Srbsko 
přímo uvádí ve smlouvě, kterou panství převádí na svého syna 
Adama, soudím, že jednou z uvedených kosteckých vesnic je 
opět Srbsko. Další listina, ve které je výslovně uvedeno Srbsko, 
je z roku 1615. Vzhledem k tomu, že panství Skály, Kost a Tros-
ky v této době vlastní rod Smiřických ze Smiřic a drží je až 
do roku 1620, kdy je získává Albrecht Eusebius z Valdštejna. 
A toto je poslední zpráva, kterou uvádí Antonín Profous. Dal-
ším majitelem Srbska se před rokem 1624 stává kníže Rohan, 
majitel Svijanského panství. Rokem 1624 je datován nejstar-
ší svijanský urbář, kde je Srbsko uvedeno. V tomto urbáři se 
v Srbsku uvádějí dvě obydlená hospodářství. Další dokument 
je z roku 1654, kdy jsou všechny grunty v Srbsku pusté. V roku 
1713 se v Srbsku uvádějí již 3 grunty a v přiznávací knize z roku 
1785 Svijanského panství se již uvádí 14 usedlostí. Nevylučuji, 
že ještě koncem 18. nebo začátkem 19. století nekoupil Srbsko 
hrabě z Valdštejna ke svému panství Klášter Hradiště. V zales-
něné části katastru se na sever od obce vyskytuje lesní trať, 
zvaná Valdštejnské a Rohanské víno. Jedná se o stráň obrá-
cenou k jihu, která mohla být kdysi vinicí. Vzhledem k poloze 
a expozici trati zde roste nejlepší stavební dřevo. A navíc, po-
dle vyprávění pamětníků, jezdili hrabě Valdštejn a kníže Rohan 
do luk mezi Komárovským rybníkem a Srbskem střílet tetřívky.  
To je zatím vše, co mohu o Srbsku napsat.

panské sídlo na křinči
Nad Komárovským rybníkem se tyčí až do výše 17 metrů osa-
mělá skála Křineč. 
V době kolonizace Branžežské kotliny ve druhé třetině 13. sto-
letí zde vzniklo panské sídlo. Na nejvyšší části skal je na vr-
cholové plošině do skály vylámán sklep lichoběžníkového pů-
dorysu o původní hloubce cca 2 m. Nad ním pravděpodobně 
stála věž. Jak vypadala zástavba, nevíme, stavby byly dřevě-
né a z několika zářezů ve skalním podloží se toho mnoho moc 
poznat nedá. Nejvyšší a prostřední skalní stupeň byl opevněn, 
nalezli jsme zbytky palisádového žlabu, vysekaného do ská-
ly. Tento pravděpodobně ohrazoval nechráněnou přední část 
plošiny a za skalní průrvou pokračoval na nižší stupeň vrcholo-
vé plošiny. Zde jej odkryla vyvrácená borovice, která vyrostla 
v jeho zásypu. Dolní stupně nám toho moc nepovědí, protože 
jsou částečně odlámány, těžily se zde štuky. Panské sídlo fun-
govalo od druhé třetiny 13. století až do 15. století, kdy zde 
končí veškeré stopy po lidských aktivitách. Vzhledem k tomu, 
že jsme na prostřední plošině narazili na stopy ohně (spálenou 
vrstvu), která evidentně nepocházela ani od trampů, ani od fil-

mařů, kteří Křineč využili jako kulisu - tvrz Koleč 
pro natáčení filmu z husitského období soudím, že 
panské sídlo minimálně jednou vyhořelo. Vzhle-
dem k jeho poloze uprostřed Branžežské pánve 
mohlo jít i o správní sídlo Kláštera Hradiště. Mělo 
ideální polohu a bylo dobře opevněné. Po vypálení 
kláštera 30. dubna 1420 ztratilo jako správní cent-
rum svůj význam. Jako případné panské sídlo bylo 
malé a špatně dostupné, jako refugium (útočiště 
pro okolní obyvatelstvo), bylo příliš malé a špatně 
dostupné. Proto v 15. století zaniklo.
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Svoboda, Praha 1984
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vžDYŤ tADY žijeMe
Velmi rádi bychom se s vámi podělili o optimistickou zprávu 
z místní části Koprník, ale bohužel se s vámi musíme podělit 
o pár  obrázků  obecní cesty   č. 222/ 1 v k.ú. Koprník na které 
se nachází déle než jeden rok skládka všeho možného.

Obecní úřad v Kněžmostě sice vyzval písemně v půli roku 
2017 původce skládky - majitele sousední nemovitosti k úkli-
du, ale jak můžete na aktuálních fotografiích vidět, nepořádek 
je stále na svém místě.
Myslíte si, že by toto bylo možné někde jinde? Například přímo 
v Kněžmostě, Branžeži či Bosni? Opravdu tento dlouhodobý 
nepořádek na obecním pozemku nikoho nezajímá? Jakou pra-
vomoc má v tomto případě i osadní výbor?
Dovolujeme si proto touto přímou cestou požádat Obecní úřad 
v Kněžmostě o nápravu tak, aby Koprník zůstal tou hezkou, 
čistou vesničkou i tam vzadu, kam chodí na procházky s dětmi 
a psy pouze místní. Děkujeme vám.

        Jana a Jaromír Klazarovi, Koprník 33 

kRÁsnÉ, i kDYž ne 
kULAtÉ vÝRoČÍ
Rok 2018 je pro většinu našich lidí rokem významných osmi-
ček, ale pro pana josefa bRože, básníka našeho kraje ze 
Lhotic, je také rokem šťastných sedmiček. Letos totiž  27. led-
na oslavil krásné a úžasné  97. narozeniny!!! Dodatečně mu 
přejeme do dalších let jenom vše dobré, hodně štěstí a nejvíc 
zdraví. Jako malý dárek přikládám verše z jeho poslední bás-
nické sbírky „Dotýkání krásy 4“.

JEN  SDRCEM
Jen srdcem smíš se dotknout krásy
jak slunce zrána dotýká se poupěte,

pak krása s ničím nezadá si
i tobě s vůní rozkvete.

 
Jen srdcem smíš se dotknout mládí,

neztrácet ideály mladosti,
pak krása sama duši mladí
a láskou, něhou pohostí.

 Jen srdcem smíš se kořit kráse,
jak děcku svému maminka,

pak píseň lásky ve tvém hlase
ke snění dítě uspinká.

 
Jen srdcem smíš se dotknout krásy,

Erató, Múza lásky, dovolí,́
abys moh´  sbírat její klasy
i ve svém široširém okolí.

 
Jen srdcem smíš se dotknout krásy

a naslouchat mu pečlivě,
pak slzou úzkostí se zvlní  řasy

při pohledu na šíp v tětivě.
 Jen s něhou, která ukonejší

i bolest, strach a úzkost v otázce,
zpívalo moje srdce svými verši

krajině o domově, o kráse i o lásce.
 
A protože pan Josef Brož vždycky rád píše verše 
na poslední stránku, nechybí ani ty ze sbírky Do-
týkání krásy 4.

Tu stránku poslední
jak roušku záclonní

až vaše ruka rozemne,
ať vám z ní zavoní
jak kvítí pomněnky

obrázky Alenky
a verše básní ode mne.

Karla Mikešová
Kněžmost
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Uzávěrka Zpravodaje obce kněžmost číslo 2 / 2018 je 7. 6. 2018

jubilea oslaví:
DUben 
Kastnerová Květuše Kněžmost 93  
Stejskalová Jarmila Kněžmost 80  
Moravec Miroslav Malobratřice 75  
Prášková Eva Srbsko 75  
Pěničková Jaroslava Kněžmost 75
Picková Eva Kněžmost 65

květen  
Hofmann Zdeněk Kněžmost 80
Šimáňová Eva Kněžmost 75
Koprnický Josef Malobratřice 70
Sládeček Jiří Kněžmost 70  
Beranová Marie Žantov 70
Jarošová Hana Kněžmost 65  
Brdlíková Věra Úhelnice 65

ČeRven  
Putíková Marie Kněžmost 92
Bartoňová Libuše Kněžmost 91
Masáková Marie Lítkovice 90
Bartášková Marie Lítkovice 85
Paříková Jaroslava Kněžmost 85
Najman Ladislav Kněžmost 80
Černovský Miloslav Kněžmost 70
Malečková Miloslava Soleček 70
Petřinová Helena Malobratřice 70
Kyselová Věruška Žantov 70
Zajícová Ivana Úhelnice 65
Konečná Lenka Kněžmost 65

narodili se: 
Pánek Mikuláš 06.12.2017 Kněžmost 
Balicz Marek 11.01.2018 Kněžmost
Černý Jonáš 13.01.2018 Solec
Kozák Antonín 01.03.2018 Malobratřice
Mauricová Zuzana 15.03.2018 Suhrovice

Zemřeli:
Klauzová Marie 26.12.2017 Úhelnice
Abrahamová Marie 29.12.2017 Býčina
Koloušková Miluše 29.01.2018 Drhleny
Hyková Milada 10.03.2018 Kněžmost
Kobrle Miloslav, Ing. 15.03.2018 Kněžmost
Kvintusová Hedvika 19.03.2018 Kněžmost

Veselé Velikonoce přeje redakční komise 
a obec Kněžmost

pRoDej sLepiČek
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z na-
šeho chovu, typu tetra hnědá, Dominant ve všech 
barvách a slepičky Green shell - typu Arakauna. 
Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 - 195 Kč/ks.
Prodej: 15. dubna, 13. května a 10. června 2018
kněžmost – parkoviště u tenisových kurtů - 16.40 
hodin
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena 
dle poptávky.
informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hodin 
tel. 601 576 270, 728 605 840

všem jubilantům srdečně blahopřejeme 
a do dalších let přejeme pohodu 

spokojenost a hlavně pevné zdraví.

Žádáme občany, aby narození dítěte do 15 dnů nahlásili 
na obecním úřadě (rodný list s sebou). Pokud si nepřejete 
být uvedeni v jubileích ve společenské kronice, oznamte 
tuto skutečnost redakční komisi. 


