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RADnice

ÚvoDnÍ sLovo
Vážení spoluobčané,
letošní zima odchází do nenávratna a my můžeme být rádi, že 
nám zanechala v podobě sněhové nadílky tolik potřebnou vlá-
hu. Sněženky, jako neodmyslitelný symbol přicházejícího jara, 
zkrášlují již naše zahrádky a nadšený zpěv ptáků se rozléhá 
široko do okolí. Ano, jaro je tu v plné síle a tuto sílu budeme 
potřebovat i my.
Měla by proběhnout výstavba vodovodu v Suhrovicích a nová 
škola sebou přináší další vyvolané investice na přípravu pro-
stor, pro provizorní provoz školy po dobu výstavby. Tyto zá-
měry chceme realizovat i s ohledem na budoucí využití těchto 
objektů a vytvořit tak důstojná prostředí pro knihovnu, infor-
mační centrum a mnoho dalších. Proto by se měly k součas-
ným třídám v budově na náměstí zrekonstruovat v 1. patře 
další 3 třídy a bývalá restaurace v hasičské zbrojnici by se 
měla přeměnit na 2 učebny. Před původní budovou školy by 
měly vyrůst provizorní šatny a sociální zařízení.
Ve výčtu bychom takto mohli pokračovat, protože úkolů před 
sebou máme v letošním roce daleko více. Je však důležité 
vždy vše kvalitně připravit a především vědět, kde máme náš 
strop bezpečného úvěrového zatížení.
Ano, kvalita a zodpovědnost by nás měly provázet na každém 
kroku. 
Do nadcházejících měsíců nám všem přeji pokud možno co 
nejvíce krásně slunečných a pracovně úspěšných dnů.

Ing. Karel Hlávka
starosta obce

veŘejnÁ vÝZvA 1/2017
Obecní úřad Kněžmost informuje o vyhlášení veřejné výzvy 
č. 1/2017 na obsazení pracovního místa referent společné 
státní správy a samosprávy s předpokládaným termínem ná-
stupu 20. 4. 2017 nebo dohodou. Základní charakteristika vy-
konávané práce: správa budov, objektů a zařízení obce, sprá-
va bytového fondu, BOZP, odpadové hospodářství. Přihlášky 
se všemi náležitostmi je možné zasílat nejpozději do 5. dubna 
2017. Celé znění veřejné výzvy č. 1/2017 naleznete na webo-
vých stránkách obce. Ing. Radka Maděrová

tajemnice

ZpRÁvY Z RADnice
Rada obce Kněžmost souhlasí s předloženou pro-
jektovou dokumentací pro rozhodnutí o umístění 
stavby k záměru stavby „Rozšíření crashové la-
boratoře v Úhelnici“ investora společnosti ŠKODA 
AUTO a.s.
Rada obce Kněžmost souhlasí s provedením re-
staurování pískovcového portálu budovy radnice 
v Kněžmostě a schvaluje uzavření smlouvy o dílo, 
předmětem které je provedení restaurátorských 
prací na pískovcovém portále budovy radnice.

RoZHLeDnA    
nA ČÍžovkÁcH   
je již otevŘenÁ

V úterý 28. 2. 2017 byla po dlouhém očekávání 
slavnostně otevřena rozhledna na Čížovkách. Než 
nastane letní sezóna, bude prozatím zpřístupněna 
jen o víkendech a svátcích. 

vybíráme z obsahu:
Plán akcí obce, spolků a organizací v roce 2017  ...... str. 4
Akce základní školy  .................................................. str. 7
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Startujeme další rok knihovny  ................................  str. 12
Senior klub  ..............................................................  str. 13
Masopust s muzikou  ...............................................  str. 15
Ukliďme Česko  .......................................................  str. 16
Eliminace zápachu v Kněžmostě a okolí  ...................  str. 18
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pLÁn AkcÍ obce, spoLkŮ A oRGAniZAcÍ 
v Roce 2017
V Kněžmostě a jeho okolí probíhá celá řada zajímavých akcí. Předkládáme některé z nich a podle toho si můžete, pokud 
budete mít chuť, upravit své vlastní aktivity. 

Datum Místo Akce spolek

  8. 4. Kněžmost - náměstí velikonoční jarmark 
Kulturní komise obce 
Kněžmost

16. 4. Kněžmost – kostel
velikonoční koncert, svěcení velikonočních 
pokrmů 

Spolek pro záchranu 
kostela 

30. 4. Kněžmost Lampionový průvod, pálení čarodějnic SDH Kněžmost 

květen Kněžmost 
beseda o historii a současnosti skautingu 
v kněžmostě 

Spolek rodáků a přátel 
Kněžmostu a okolí 

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

  6. 5. Solec viii. solecká motoriáda 2017 SDH Solec a Solínek 

20. 5. Žantov – Loučný mlýn Den koní Jezdecký klub

21. 5. Kněžmost – kostel kdyby byly varhany
Spolek pro záchranu 
kostela 

27. 5. Boseň okrsková hasičská soutěž 

  9. 6. Kněžmost – kostel noc kostelů
Spolek pro záchranu 
kostela
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16. 6. Kněžmost – kostel kočičí hra 
Spolek přátel kultury 
Kněžmost

24. 6. Kněžmost – kostel 
výstava výtvarných prací bývalých žáků ZŠ 
kněžmost 

Kulturní komise obce 
Kněžmost

29. 7. Drhleny – kemp iii. ročník – Drhlenský triatlon SDH Suhrovice

  6. 8. Solec pouťový koncert pod javorem SDH Solec a Solínek 

19. 8. Letiště Koprník XX. pojizerská model air show Modelářský klub

19. 8. Suhrovice Letní zábava SDH Suhrovice

26. 8. Kněžmost 
posezení s cimbálovou muzikou Dukát 
z kyjova

Spolek rodáků a přátel 
Kněžmostu a okolí 

  9. 9. Kněžmost Hasičský dětský den SDH Kněžmost

16. 9. Kněžmost – kostel Hradišťan a jiří pavlica 
Spolek přátel kultury 
Kněžmost 

23. 9. Kněžmost – kostel kočičí hra 
Spolek přátel kultury 
Kněžmost

  7. 10. Kněžmost - kostel koncert pro pamětníky – Yvetta simonová 
Spolek přátel kultury 
Kněžmost 

21. 10. Žantov – Loučný mlýn jezdecké hry Jezdecký klub 

28. 10. Kněžmost – pomník u ZŠ
Den vzniku samostatného československého 
státu 

Obec Kněžmost 

  3. 12.
15:00

Kněžmost – kostel
1. neděle adventní

Česká mše vánoční j. j. Ryby
Spolek pro záchranu 
kostela 

  3. 12.
16:00

Kněžmost – náměstí vánoční jarmark 
Kulturní komise obce 
Kněžmost 

  3. 12.
18:00

Kněžmost – náměstí Rozsvícení vánočního stromu
Kulturní komise obce 
Kněžmost

  3. 12. Kněžmost Mikulášská besídka SDH Kněžmost

  5. 12. Kněžmost – kostel Mikuláš
Spolek přátel kultury 
Kněžmost 

  8. 12. Kněžmost – kostel koncert žáků ZŠ kněžmost 
ZŠ a Spolek pro 
záchranu kostela 

10. 12. 
Kněžmost – kostel 
2. neděle adventní

koncert ZUŠ Mnichovo Hradiště
Spolek pro záchranu 
kostela

17. 12.
Kněžmost – kostel 
3. neděle adventní

koncert cantores pontem princeptis 
Spolek pro záchranu 
kostela 

24. 12.
Kněžmost – kostel 
4. neděle adventní 

půlnoční setkání s koledami 
Spolek pro záchranu 
kostela 

26. 12. Solec
vánoční zpívání v kostele nanebevzetí panny 
Marie

SDH Solec a Solínek 

Sledujte webové stránky spolků, obce Kněžmost, Zpravodaj a Novinky obce Kněžmost a také plakáty, kde naleznete 
bližší informace o konaných akcích. Všichni organizátoři si vyhrazují právo akci zrušit nebo přesunout na jiný termín. 

                                                                                                 za kulturní komisi Hana Bejrová
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Mgr. Kristýna Kofránková
třídní učitelka

poHÁDkovÝ tÝDen v i. A

První březnový týden zpestřily dětem výuku pohádkové posta-
vy. V pondělí  žáci I. A četli a počítali s Rákosníčkem. V úterý 
se seznámili se všemi kamarády Krtečka a pomohli mu ušít 
kalhotky. Ve středu děti hledaly a doplňovaly zatoulaná pís-
menka z lidových pohádek a jednu z nich si zahrály. Ve čtvrtek 
je celý den provázel Večerníček. Všichni se ale nejvíce těšili 
na pátek, kdy si zaskotačili a zasoutěžili na karnevale, který 
pro 1. stupeň připravili žáci V. třídy.

Mgr. Vendula Svobodová
třídní učitelka

Akce 
ZÁkLADnÍ ŠkoLY
ZiMA 2016/2017  

ZiMA v i. b

Začátek druhého pololetí byl v I. B opravdu nabitý. 
Hned po krásném vysvědčení jsme se naplno vrhli 
do práce a z dětí se postupně stávají čtenáři, po-
čtáři, písaři a také dobrá parta. Na začátku února 
jsme opět navštívili knihovnu, moc děkujeme pa-
ním knihovnicím za skvělý program a hlavně mo-
tivaci ke čtení. Také jsme zažili Srdíčkový den, při 
kterém jsme si uvědomili, jak moc jsou důležití lidé 
kolem nás a že je krásné spolu dobře vycházet. 
A měsíc únor jsme zakončili karnevalovou akcí, 
kterou jsme si užili nejdříve u sebe ve třídě a poté 
v tělocvičně, kde nám kamarádi z V. třídy, spolu 
s pí. učitelkou Brixí a p. učitelem Chlupem, připra-
vili parádní zážitky.

Srdíčkový den

Návštěva knihovny

Karneval
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konveRZAČnÍ 
soUtěže v Aj A nj

V lednu se na naší škole konala školní kola konver-
zační soutěže jak v německém, tak i v anglickém 
jazyce. Ti nejlepší postoupili do okresních kol, která 
se uskutečnila v Mladé Boleslavi. V německém ja-
zyce naši školu reprezentovala Tereza Svobodová 
(VIII. třída) a Jiří Maděra (IX. třída) a v anglickém ja-
zyce Alex Gorin, Jan Hybner (oba VII. třída) a Adéla 
Bejrová, Jiří Maděra (oba IX. třída). Všem děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Květa Havlíková

nÁvŠtěvA 
pRAžskéHo 
DivADLA v DLoUHé
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 se žáci VI., VII. a tři 
žáci IX. třídy vydali vlakem do Prahy do Divadla 
v Dlouhé na představení „O líné babičce“. Hlavní 

kARnevAL ve ii. tŘÍDě

V pátek před jarními prázdninami se do tříd na náměstí nastě-
hovali princezny, kovbojové, víly a piráti. Čekal nás totiž kar-
nevalový rej. Celé dopoledne jsme tančili, soutěžili a užívali si 
legraci. Tímto bychom chtěli poděkovat dětem z V. třídy za ten-
to povedený den.

Mgr. Michaela Volfová
třídní učitelka

pLAveckÝ vÝcvik 
tŘetÍcH tŘÍD

Od listopadu po dobu 10 týdnů jezdili žáci III. A a III. B na dvou-
hodinový plavecký výcvik do mladoboleslavského bazénu. 
Pod vedením zkušených instruktorek procvičovali plavecké 
styly znak, prsa a kraul. Konec každé lekce trávili v relaxační 
části bazénu. Tyto chvilky si náramně užívali. Na závěr výcviku 
malí plavci jednotlivě předvedli, co nového se naučili, v čem 
se zdokonalili. Výuka byla zakončena předáním Mokrého vy-
svědčení.

Mgr. Květa Bartoňová, Mgr. Aneta Šoltysová

8. a 9. ročník školní kolo

6. a 7. ročník školní kolo
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postavou byla babička, která neuklízí, nepeče, ne-
vaří a občas ani nehlídá děti. Ona si totiž plní svá 
dávná přání, která si celý život střádala do staré-
ho škapulíře. Představení, plné známých melodií 
s vtipnými texty, se všem moc líbilo a všichni si ho 
užili. Před odjezdem zbyl ještě čas na kratší nákup 
v obchodním centru a poté nás už čekala jen cesta 
domů. 

Mgr. Květa Havlíková

MAteMAtické 
soUtěže A bobŘÍk 
infoRMAtikY
Každý rok se naši žáci účastní různých matema-
tických soutěží. V únoru proběhlo ve 4. – 9. roční-
ku školní kolo mezinárodní matematické soutěže 
Pangea. Vybraní žáci se také zúčastnili školní-
ho kola Pythagoriády, kde máme dva postupují-
cí do okresního kola a to Jana Huška z VI. třídy 
a Luďka Maděru z V. třídy. V pátek 17. března čeká 
žáky 2. – 9. ročníku Matematický klokan.
Poprvé v tomto školním roce se vybraní žáci 
4. – 8. ročníku poprali se zapeklitými úlohami 
školního kola Bobříka informatiky, kde jsme měli 
osm úspěšných řešitelů: Tereza Svobodová, Ví-
tek Bacovský (oba VIII. třída), Anežka Kubíčková, 
Vítek Maršálek, Lukáš Vacek, Lukáš Brůžek, Jo-
sef Nohynek (všichni IV. třída) a Luděk Maděra 
(V. třída).
Všem děkuji za účast, postupujícím gratuluji 
a přeji hodně úspěchů v dalších bojích.

Mgr. Květa Havlíková

okRskové koLo 
ZiMnÍHo vÍceboje
Již počátkem ledna jsme se v hodinách tělesné 
výchovy začali důkladně připravovat na okrskové 
kolo zimního víceboje, což je soutěž skládající se 

z osmi disciplín. Za každou školu, která se klání zúčastní, sou-
těží čtyři chlapci a čtyři dívky v jednotlivých věkových kategori-
ích (mladší II. – III. třída, starší IV. – V. třída). Dívky i chlapci se 
v hodinách tělesné výchovy předháněli o to, kdo z nich zvítězí, 
a bude tak smět vyrazit na okrskové kolo do Bakova nad Ji-
zerou. Po dlouhém jednání s organizátorem jsem se nakonec 
rozhodl vzít dva týmy a dát tak možnost až 16 dětem našeho 
prvního stupně.

Do Bakova jsme vyrazili v pozici obhájce všech čtyř předcho-
zích ročníků, a tak se děti na jednu stranu těšily, ale zároveň 
cítily respekt. 

Jednotlivé disciplíny prověří závodníky všestranně. Člunkový 
běh vyzkouší explozivní běžeckou rychlost, ale také hbitost 
celého pohybové aparátu. Běží se 4x10 m. Druhá disciplína, 
šplh na tyči, testuje svalovou sílu, sílu úchopu a vytrvalost 
horních i dolních končetin. Třetí disciplínou je skok daleký 
z místa, který prověřuje výbušnou sílu dolních končetin. Čtvr-
tou disciplínou, uzavírající samostatnou skupinu, je vrh me-
dicinbalem. Ten testuje dynamickou sílu svalstva paže a ple-
tence ramenního. 

Do druhé skupiny pak patří cvičení zaměřená na provádění 
cviku s nemaximální intenzitou stanovenou po dobu jedné 
minuty s co nejvyšším úsilím, tedy krátkodobou vytrvalost. 
Silově-vytrvalostní schopnost břišního svalstva byla testová-
na v podobě klasických sedů-lehů. Výstupy na bednu pak 
prověřily silovou vytrvalost hýžďových a stehenních svalů 
a práci kardiovaskulárního systému. 

Neměli bychom zapomenout také na obratnostní schopnosti, 
které byly testovány přeskoky přes švihadlo. Těmi se rovněž 
prověří vytrvalost a flexe v kotnících. Hod míčem o zeď je pak 
disciplína „vytažená“ z klasické míčové školky. Zde se testuje 
správná motorika a manipulace horních končetin v součin-
nosti a koordinace celého těla.

V letošním ročníku náš tým A získal úžasných 4 697 bodů 
a vyšplhal tak na nejvyšší stupínek. Tým B pak získal druhý 
nejvyšší počet bodů, a to 4 175 bodů. A tak jsme v Bakově 
získali obě nejvyšší příčky. Za našimi žáky se pak umístila: 
ZŠ Bakov (4 122 bodů), ZŠ Bělá (4 116 bodů), ZŠ Kosmonosy 
(4 099 bodů), 2. ZŠ Mnichovo Hradiště (4 046 bodů), 1. ZŠ 
Mnichovo Hradiště (3 805 bodů).

naši sporťáci :
tým A -  Pospíšilová Barbora, Krčková Pavlína, Krejčík Jan, 
Pažout Vojtěch, Pavlíčková Eliška, Folprechtová Adéla, Mu-
cska Martin, Hybner Josef

tým b - Karlová Simona, Kubíčková Anežka, Stuchlík Pavel, 
Dutý Matyáš, Zimová Martina, Hušková Lucie, Nikodem Ond-
řej, Čáp Adam

Zimní víceboj jsme si opět skvěle užili. Letos snad ještě trochu 
více vzhledem k vysoké účasti našich dětí, jejich zápalu, sou-
těživosti a především radosti ze sportu.

Děkujeme panu Mucskovi za pomoc při dohledu a vedení dru-
hého družstva.

Mgr. Zdeněk Chlup
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cAMbRiDGe 
coMpetition 
2016/2017
V tomto školním roce se žáci z 1. i 2. stupně opět zú-
častnili soutěže v anglickém jazyce. Soutěž pořádá 
nakladatelství Cambridge University Press a probí-
há od listopadu do února. Žáci plní 4 různé jazyko-
vé úkoly. Letos patří velká pochvala žákům 4. třídy 
(Lukáši Vackovi, Lukáši Brůžkovi, Vítku Maršálkovi, 
Matyášovi Dutému a Janu Krejčíkovi), neboť sku-
pina z jejich třídy skončila na 5. místě v kategorii 
4. - 5. tříd. Děkujeme a doufáme, že si to všichni 
užili a budeme se těšit na další zajímavé úkoly.

Mgr. Gabriela Hronová 

Akce MAteŘské 
ŠkoLY 
ZiMA 2016/2017

ARtefiLetikA 
Aneb vÝtvARné 
ČARovÁnÍ 
v MAteŘské ŠkoLe

pRojektovÝ Den pLnÝ 
pRAktické vÝUkY

Naše škola využila dne otevřených dveří SOŠ a SOU Jičínská 
Mladá Boleslav a vyslala žáky 8. a 9. ročníků, aby se seznámili 
s eventuálními možnostmi dalšího studia. Během této návště-
vy nám byla nabídnuta ze strany SOŠ a SOU možnost projek-
tového dne pro naše žáky, kdy by děti mohly strávit jeden den 
na této střední škole. 
Projektový den jsme chtěli pojmout jednak jako seznámení 
s různými nástroji a nářadím, ale také jako možnost pro žáky 
vyzkoušet si na různých pracovních stanovištích jednotlivá 
řemesla. 
A tak nadešel den D, 15. 2. 2017, kdy pro nás střední odborné 
učiliště zdarma vyslalo autobus.
Nejprve jsme byli přivítáni ředitelem školy ve velké aule. Zde 
proběhl hodinový blok, ve kterém nás pan ředitel seznámil 
s jednotlivými učebními i maturitními obory, ale také s informa-
cemi, co je nutné splnit pro úspěšné přijetí.
Poté proběhla krátká přestávka, kterou žáci využili na malé 
občerstvení a návštěvu školního kiosku. Po skončení pře-
stávky byli žáci rozděleni do skupinek po čtyřech a v ho-
dinových úsecích si začali procházet jednotlivá stanoviště 
a plnit různé úkoly. Studenti školy společně s jejich mistry si 
pro nás připravili přezouvání pneumatik, problematiku funk-
ce brzd v automobilu, měření posuvkou a úhloměrem, práci 
se dřevem na truhlárně – výrobu nosiče lahví, rozeznává-
ní druhů dřevin, demontáž převodovek a rozložení jednot-
livých rychlostních stupňů, zapojování stykačů a jednodu-
chých elektrických obvodů, zapojení elektromotoru, pilování 
kovu a zhotovení závitů, vrtání na stojanové vrtačce, auto-
diagnostiku a logistiku.
Všichni žáci byli plně zapojeni a vtaženi do tajů jednotlivých 
řemesel. Projektový den se nám velice líbil. V navázané spo-
lupráci bychom rádi pokračovali.

Mgr. Zdeněk Chlup
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Již několik let všechny třídy v naší školce využívají 
k všestrannému rozvoji svých svěřenců artefileti-
ku, která nachází inspiraci v arteterapii. Toto „vý-
tvarné čarování“ považujeme za dobré kouzlo, kte-
ré dětem pomáhá duševně růst a citlivě se dotýkat 
tajemství ukrytých ve světě kolem nich i  v nich sa-
motných. Tentokrát  si děti v červené třídě prohlou-
bily kamarádské vztahy tím, že svého kamaráda 
ztvárnily kresbou tuší, a tím se zdokonalily v kres-
bě postavy. Následně si tvorbou cestiček z víček 
od PET lahví od svého obrázku k obrázku svého 
kamaráda upevnily svůj postoj a emoce ke druhé-
mu, a tím i sebe v celé skupině dětí. Ani nemusím 
psát, jak tato činnost děti bavila. Bylo škoda celé 
velké, propletené dílo bořit, a tak jsme si ho ales-
poň vyfotili. Jak se nám společný výtvor povedl, to 
můžete posoudit sami.

Radka Pelantová
učitelka MŠ

peČUjeMe v ZiMě 
o ptÁkY

Děti měly za úkol si přinést do MŠ semínka, o kte-
rých jsme si na začátku týdne řekli, že ptáci jedí. 
Ze semen jsme vytvořili pomocí rozpuštěného 
tuku směs, kterou poté každé dítě samostatně na-

tíralo na šišku. Šišky jsme nechali ztuhnout a v pátek jsme je 
pověsili na strom u pole. Všechny děti byly nadšené, že mohly 
vlastníma rukama pomoci ptákům přečkat velké mrazy. 

Bc. Adéla Rejmanová
učitelka MŠ

pětiDennÍ LYžAŘskÝ 
pobYt nAŠÍ ŠkoLkY

Jako již tradičně jsme i tuto zimu vyrazili s dětmi a některými 
rodiči na pětidenní lyžařský pobyt pod Ještědem s agenturou 
Sportkids. V pondělí ráno se statečné děti rozloučily se svý-
mi rodiči a autobus vyrazil směr Liberec. Natěšeni jsme dojeli 
do penzionu Horka v Hořeních Pasekách. Ubytovali jsme se 
v krásných pokojích s výhledem na přírodu kolem nás. Měli 
jsme celé horní patro penzionu pro sebe, což bylo pro nás 
velkým přínosem. Po dobrém obědě jsme se oblékli do lyžař-
ského oblečení a vyjeli k vleku Bucharka. Tam už na nás čekali 
naši instruktoři. Po krátké rozcvičce jsme si všichni nasadili 
lyže a rozdělili se do týmů podle našich dovedností. V každém 
dalším rozjezdu po pádu, v každém dalším sjetí kopce bylo 
znát, že jsou naše děti velmi šikovné a velmi rychle si osvojují 
dovednosti zdatného lyžaře. Ve čtvrtek jsme již všichni uměli 
jezdit na vleku, a proto se celého našeho týmu ujal úžasný in-
struktor Láďa. Ten to s dětmi prostě uměl! Neustále nás něčím 
rozesmíval a nikdy s ním nebyla nuda. Ani při čekání v dlouhé 
frontě na vlek. 
Kromě lyžování jsme si užili zábavu při stopování Yettiho, tan-
čení Zumby, oslavě narozenin se zmrzlinovými poháry, disko-
téce s balónky a koupání v libereckém bazénu. Každý večer 
nás hřál pod polštářem pohled z domova, takže jsme usínali 
spokojení a příjemně unavení. 
Velké díky patří tatínkovi Romanovi, mamince Verče, dědečko-
vi Vladovi za nezištnou pomoc s dětmi, se zajištěním klidného 
průběhu celého pobytu a za úžasnou atmosféru. Poděkování 
náleží i instruktorovi Láďovi za jeho profesionální a láskyplný 
přístup k dětem a penzionu Horka za vstřícnost, pohostinnost 
a dobré jídlo. 

Bc. Lucie Bejrová
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stARtUjeMe DALŠÍ Rok 
kniHovnY
s několika novinkami
V rámci rozšíření klidové zóny pro čtenáře byl zřízen koutek 
k posezení a studiu. Ze skladových prostor bylo vybudováno 
technické zázemí pro práci knihovnice. Povedlo se zrekonstru-
ovat zadní skladový prostor jako multifunkční klubovnu, která 
je již teď využívána pro přednášky VU3V a seniorské dílny.

Multifunkční klubovnu nabízíme k využívání po dohodě s ve-
doucí knihovnicí.

Rády vám připomeneme úspěšnou cestopisnou přednášku 
Jana Žďánského, kterou navštívilo přes sto posluchačů. 

Soutěž o knihu DESTRUKČNÍ DENÍK jsme ukončili 28. 2. 2017. 
S výsledky vás seznámíme v knihovně.

Z knižnÍcH 
novinek
bílá hvězda: Lorentz, iny
Velká vystěhovalecká sága pokračuje! Amerika 
v 19. století. Giselu a Waltra zavál osud na jejich 
útěku z Německa do mexické provincie Texas. Gi-
sela čeká jejich prvního potomka a Walter se spřá-
telí s obávanými Komanči.

Země odpoledního slunce: Woodová, barbara
Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth Van Lin-
denová se stejně jako její vrstevníci pokouší co 
nejrychleji se vymanit z konvencí, na kterých lpí 
generace jejích rodičů a které po válce už nemo-
hou platit.

jednooký králík: carlsson, christoffer
Druhý román mladého držitele ceny Nejlepší švéd-
ská detektivka roku 2013. V údolí za městečkem, 
kde Airman David strávil dětství, stojí opuštěný 
dům. Společně s pěti přáteli tu teď David tráví 
dlouhé letní dny.

chlapec v kufru: friisová Agnete, kaaberbolo-
vá Lene
Nestává se každý den, aby někdo na kodaňském 
hlavním nádraží vyzvedl z úschovny kufr a našel 
v něm asi tříletého chlapečka v bezvědomí. Prá-
vě to se však přihodilo Nině Borgové: neměla 
se do zavazadla dívat a neměla by se ani starat 
o osud jeho obsahu, ale to by nesměla být sama 
matkou dvou dětí a navíc zanícenou dobrovolnicí 
Červeného kříže.

cena nevinnosti: Rebecca, james
Tim je obyčejný australský kluk. Pracuje jako ku-
chař v otcově restauraci, každý den si zasurfuje 
a dá si pivo. Je se svým životem navýsost spokoje-
ný – tedy až do chvíle, kdy ho jeho přítelkyně Lilla 
vyhodí z bytu s tím, že by měl konečně dospět.

knižnÍ 
poHotovost
běsnící světlo: Laure, estelle
Do krajnosti vyčerpanou Lucille dovedou potrápit 
hluboké duševní zmatky, až neví kudy kam. 

obr Dobr: Dahl, Roland   
Malá osiřelá holčička, která žije v Londýně, se jed-
né noci probudí a uvidí něco, co by vlastně vůbec 
vidět neměla. Jeden moc a moc hodný obr se kra-
de nocí a plní hlavy spících dětí samými krásnými 
sny.
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16. 1. 2017 jsme se „již po druhé“ rozjeli do Prahy na Zeměděl-
skou univerzitu, kde se konala slavnostní promoce studentů 
VU3V. Z našeho střediska promovala paní Hana Andrýsová. 
Tímto ji srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dal-
ším studiu. 

UkÁZkA eseje nAŠÍ 
stUDentkY vU3v 
pAnÍ YvonY MocÁkové

bYLinkY - tŘÍ žen
Dnes jsou bylinky tak rozšířeny, že je považujeme za něco 
samozřejmého a pokud zrovna nevaříme nebo nepracujeme 
na zahrádce, sotva na ně vzpomeneme. Moje babička občas 
nějakou tu bylinku používala. Někdy ji utrhla na zahradě jindy 
zase na louce, ale nikdy je nepěstovala na zahrádce kromě 
petrželky, pažitky a cibule.  

K jejím nejoblíbenějším bylinkám patřil jitrocel, podběl a kopřiva. 
Heřmánek, čekanku, květ lípy i černého bezu si oblíbila moje 
mamka. Tyto bylinky sušila a připravovala z nich čaje. Pažitka, 
petrželka, libeček, máta, tymián, bazalka a cibule zimní jsou 
bylinky, které nechybí na mé zahrádce. Ty hodně používám 
k přípravě teplé i studené kuchyně. Zato levanduli, rozmarýn, 
zlatobýl, majoránku a šalvěj usuším pro různé dekorace.

Do semestru „Čínská medicína v naší zahrádce“ jsem se při-
hlásila, abych se dozvěděla něco nového. Poznatky z tohoto 
semestru jsou pro mě poučné a určitě se pokusím z toho něco 
využít.

děkujeme paní Yvoně Mocákové 
za poskytnutí její eseje

oMLUvA
Ráda bych se tímto omluvila naší studentce VU3V paní Mileně 
Ondřejové za neuvedení jejího jména ve výčtu odpromova-
ných studentek VU3V v předchozím zpravodaji.

Lada Charvátová

senioRské poHYbové 
AktivitY
Cvičení s Mášou Pokornou na balonech se stává čím dál více 
oblíbeným, svědčí o tom nárůst cvičenek, navštěvujících Má-
šiny hodiny.

pRoto vÁs senioRkY vYZÝvÁMe: 
Přidejte se k nám a přijďte si cvičení na míčích vyzkoušet. Ba-
lony proháníme každé pondělí od 17:00 v ZŠ Kněžmost.

Mrazivý oheň: Hockingová, Amanda
Bryn byla pro království Kaninů jen outsiderem. 
I tak sní o tom, že se stane členkou elitní královské 
gardy. V cestě jí nesmí stát ani city, které chová 
ke svému šéfovi.

poslední let poxla Westa: torday, Daniel
Poxl West unikl nacistům, když obsazovali Česko-
slovensko. Znovu se z jejich spárů vymanil v Ho-
landsku. Pomáhal zachraňovat londýňany z trosek 
po náletech během bleskové války.

senioR kLUb

vU3v – DějinY 
oDěvnÍ kULtURY
naše nové téma
Měli jsme obavy, jak toto téma přijmou naše stu-
dentky, ony vřele souhlasily, a tak jsme se s vervou 
pustili do dalšího studia. Velmi pěkně zpracované 
přednášky nás zavádějí do dob minulých od pra-
věku přes starověký Egypt, Řím a jiné. Dozvídáme 
se o odívání, ale také o životním stylu a módních 
trendech lidí, žijících v dané době. Těšíme se, co 
dalšího se dozvíme. Jistě nás čeká spousta zají-
mavých poznatků.

vU3v – pRoMoce 
pRAHA
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MALÝ vÝLet po okoLÍ  
ZÁMek svijAnY
3. 5. 2017 se vypravíme v rámci MALÉHO VÝLETU PO OKOLÍ 
na zámek ve Svijanech. Čeká nás prohlídka Pivovarnictví a la-
zebnictví, dále archeologické nálezy. 
Navštívíme také původní zámeckou kapli. Výlet zakončíme 
obědem v zámecké restauraci. Hlásit se můžete v knihovně 
nejpozději do 7. 4. 2017.

vYcHÁZkA s HŮLkAMi
Jarní počasí nás jistě bude lákat ven, zkontrolujte si své hole, 
vyrážíme do terénu. 10. 5. 2017 si vyšlápneme údolím Plakán-
ku. Již teď se můžete hlásit v knihovně.

jARnÍ senioRskÁ 
DÍLniČkA

S potěšením musíme konstatovat, že projekt Seniorských dílen 
se velmi pěkně ujal. Na jaro jsme připravili tematickou veliko-
noční dílnu. Patchworkové kraslice – Velikonoce trochu jinak. 
Musím říci, že jste všichni moc šikovní, o čemž svědčí krásné 
kraslice, které jste si odnesli domů. Novou posilou v našem 
týmu je lektorka Daniela Fialová, která pro vás vymýšlí a při-
pravuje další dílny. Těšíme se na vás u dalších setkání v Se-
niorské dílně.

MAsopUstnÍ DÍLnA 
pRo Děti
V období Masopustu jsme v knihovně připravili pro děti dílnič-
ku, kde si mohly vyrobit masopustní škrabošky. 

DěkUjeMe vÁM 
ČtenÁŘŮM,
že nepůjčujete na svou průkazku knihy pro další 
členy rodiny či známé.

Děkujeme, že chápete fakt,
že příspěvek 50,- Kč za dítě a seniora, 100,- Kč 
za plně výdělečnou osobu na rok je smysluplně 
využíván na obnovu knihovního fondu, hlavně no-
vinek a to přibližně na ½ roku.

Děkujeme za vaši poctivost.

Ivana Cenefelsová a Lada Charvátová
knihovnice
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MAsopUst s MUZikoU

Po rozjímavých vánočních svátcích přicházívalo období ma-
sopustu, kdy se holdovalo dobrému pití a jídlu, rozpustilému 
veselí, tanci a maškarnímu šibalství. Kdy naposledy se tako-
vá rozpustilá masopustní obchůzka uskutečnila v Kněžmostě, 
nevíme.  A protože Spolek pro záchranu kostela sv. Františka 
Serafínského v Kněžmostě chce mimo jiného také oživovat 
dobré tradice a zvyky, proběhla taková masopustní taškařice 
25. února, poslední sobotu před Popeleční středou právě tady. 
Taktovky se chopilo divadélko Človíček a vznikla roztomilá 
taškařice o tom, jak by mohla taková masopustní obchůzka 
vypadat. Věříme, že všichni kdo za námi přišli, se dobře poba-
vili. Maškary si to tedy užily náramně. A tak se těšíme na příští 
rok a věříme, že se za maškaru s chutí převlékne každý, kdo 
má rád smích, kdo si s chutí zazpívá a zatancuje. 
 Hana Bejrová

spoLek RoDÁkŮ 
A pŘÁteL 
kněžMostU 
A okoLÍ (sRpko) 
pŘijMe nové ČLenY
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí tímto 
oslovuje široku veřejnost za účelem přijetí nových 
členů do našeho spolku. 

Uvítáme mladé i starší zájemce z Kněžmostu 
i okolních obcí, kteří se zajímají nejen o historii, ale 
chtějí se i aktivně zapojit do činnosti spolku.

Kontaktujte nás na e-mailové adrese spolku - 
srpko@seznam.cz nebo na tel. 728 837 866.

za spolek, Honc Václav

Jezdecký oddíl Kněžmost
hledá

nejlépe aktivního důchodce,
na příležitostné čištění boxů koní

v dopoledních hodinách
ve stájích na žantově.

bližší informace na telefonu:
602 354 457

nebo odpoledne přímo ve stájích.

Den konÍ 
se koná 20. 5. 2017. Začátek v 1000 hodin.

Občerstvení zajištěno * Soutěže pro děti  

Bohatý program * Vození na koních

Ukázka historické pohlednice
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UkLiďMe Česko Aneb 
kněžMostsko beZ 
“ZApoMenUtÝcH 
pokLADŮ”

Vážení čtenáři jarního zpravodaje. Touto cestou vás oslovu-
ji ku pomoci při jarní očistě našich obcí. Záměrně nemluvím 
pouze o Kněžmostu. V našem katastru je mnoho malebných 
vesniček a s odhozeným odpadem se potýkáme všichni stej-
ně. U každé vesničky se najde místečko / místečka, kde se 
odpadky množí „nekonečnou řadou”. Paradoxem je, že to jen 
z minimální části dělají místní obyvatelé.  Co na plat? Nezbývá 
nic jiného než poprosit vás, obyvatelé zmíněných vesniček – 
zatnout zuby, nasadit rukavice a hurá na to. Sbírat odpad není 
ostuda, ale odhazovat a tvořit tuto zátěž je trestuhodné!

pevně věřím, že v letošním roce překonáme rekord v po-
čtu zúčastněných obyvatel. pomoc může každý z vás. ptá-
te se jak na to?
1.  každá vesnička si organizuje svůj vlastní úklidový den / 

v lepším případě úklidové dny - kontaktní osoba většinou 
bývá osadový starosta nebo jinačí místní šikula

2.  lze si vybrat „své” místečko v naší obci – svou ulici, nebo 
k čemu mám bližší vztah (škola, hřiště, náměstí, kostel, ha-
sičská zbrojnice, areály firem, rybník, les)

Neklade se žádné omezení, každá pomoc k čistčím obcím je 
vítaná. Tak hurá do toho!!! K celkovému vyhodnocení je fajn 
zaslat na Petra Malečka (telefon 602 530 614) údaje o uklize-
né lokalitě, kolik se zúčastnilo dobrovolníků a kolik nevolníků, 
dále kolik odpadu se podařilo uklidit, případně i připojit pár 
fotografií.
S odvozem odpadu velmi rád pomůže pan Libor Nový (telefon 
605 241 418) – vedoucí technické čety obce Kněžmost.

organizovaný úklid „Ukliďme Česko” za obec Kněžmost or-
ganizuje Petr Maleček (telefon 602 530 614). Prosím hlaste se.
•	 akce	se	uskuteční	1.	dubna	2017	od	9:00,	sraz	u	ZŠ	Kněžmost
•	 dle	počtu,	vás	obyvatel	se	rozdělíme	do	skupin
•	 skupina	1.	(většinou	dospěláci)	–	trasa	(Bakovská	ulice	až	

po zatáčku za značku obec Kněžmost – zpět okolo společ-
nosti Kautex, AgroVation, hasičská zbrojnice, náměstí)

•	 skupina	2.	(dospělí	+	děti)	–	trasa	okolo	rybníků	
na Pazdernu, remízky a směr na křižovatku pod 
cihelnu	+	přední	část	lesoparku	Důně)

•	 a	dál	uvidíme	podle	vás
•	 co	sebou:	možná	tak	drobnou	svačinku	a	super	

náladu; ochranné pomůcky se pokusím v do-
statečné míře zajistit (reflexní vesty, ochranné 
rukavice, pytle na odpad)

Petr Maleček
Kněžmost

obnovené jeDnÁnÍ 
o kRAjině
Na schůzce iniciované zdejší zemědělskou spo-
lečností jsme probírali otázky vztahující se k život-
nímu prostředí a nakládání s krajinou. 
Přestože jde o moji soukromou aktivitu, považu-
ji za zdvořilé, směrem k druhé straně podstatné 
zmínit.
Neshodli jsme se nad otázkou aplikace syrovátky. 
Bylo mi vysvětleno zarovnávání pozemků klestě-
ním do aktuálně zaměřených hranic. Našli jsme 
shodu nad využitím cenných mokřadů u Nového 
rybníka.
Společnost má zájem na zachování dlouhodo-
bě podmáčeného prostředí a hledáme možnost 
péče. Ta se v současnosti jeví velmi jednoduchou 
a sice – do prostředí vůbec nezasahovat. Okolním 



pŘÍRoDA

17

výrobků, především sýrů a tvarohu. Není to v žádném případě 
odpadní produkt, právě naopak. Do této suroviny odchází ne-
malé množství vitamínů, bílkovin, minerálů a stopových prvků 
obsažených v mléce.

Permeát je tudíž svými výživovými vlastnostmi špičkové hnoji-
vo pro nás zemědělce. Bohužel však s neblahým přívlastkem 
– zápachem. Co se výživových hodnot týká, žádné jiné orga-
nické hnojivo se permeátu nevyrovná. 

Naší velkou snahou je zápach po aplikaci eliminovat co nej-
více a k tomu účelu nám zde v Kněžmostě slouží i speciál-
ní stroj, tzv. kejdovač, který je vyrobený společností  Horsch 
Maschinen GmbH ve Schwandorfu pro nás na míru. Tento 
stroj disponuje diskovým podmítačem s hadicovými aplikátory 
a tím umožňuje aplikaci směsi permeátu a kejdy přímo pod 
povrch půdy. Směs se pomocí přesného rozdělovače rozvádí 
homogenním způsobem na jednotlivé hadicové vývody. Díky 
ideálně umístěným hadicím se potom směs zavádí přímo před 
disk první řady a je rovnoměrně zapravena během rozvolnění 
půdy pod povrch. 

Společnost AgroVation si je plně vědoma stížností občanů, 
a proto se rozhodla na ně reagovat. Na mimořádném zasedá-
ní zastupitelstva obce dne 26. 11. 2016 se vedení společnosti 
AgroVation  zavázalo k výraznému snížení dodávek syrovát-
kového permeátu.

Alternativu srovnatelnou z hlediska výživových hodnot se sy-
rovátkovým permeátem jsme částečně našli v podobě lihovar-
nických výpalků z cukrovaru v Dobrovici a dohodli se na jejich 
dodávkách od jara letošního roku.

Společnost AgroVation žádá občany o shovívavost při jarní 
aplikaci původní směsi. Pevně věříme, že počasí letošního 
jara bude pro hnojení příznivější než vloni, kdy docházelo 
k vyšším emisím čpavku z důvodu velmi teplého a suchého 
počasí. 

Společnost AgroVation bude, stejně jako v loňském roce, infor-
movat o termínech aplikace hnojiva občany dotčených oblastí 
s předstihem přes webové stránky obcí či měst. 

Předem se všem občanům omlouváme a děkujeme za pocho-
pení.

Jana Klazarová
AgroVation Kněžmost, k.s.

loukám opracovávání prospívá a dokonce by bylo 
dobré příhodnou sečí se pokusit obnovit orchidejo-
vou louku u prameniště ve východním cípu, dříve 
sečenou myslivci. Tento návrh v nejbližší době po-
dám k vedení společnosti.
Vítám, že jsme se dohodli na potřebě obnovit jed-
nání o krajině a věřím, že proběhnou v takové at-
mosféře, která provázela setkání uplynulé.

Pavel Kverek
Kněžmost

eLiMinAce 
ZÁpAcHU 
v kněžMostě 
A okoLÍ 
Zemědělská společnost AgroVation Kněžmost 
k. s. (dále AgroVation) působí v Kněžmostě od roku 
2012.
Společnost hospodaří na 3 200 hektarech ze-
mědělské půdy a zároveň obhospodařuje také 
80 hektarů trvalých travních porostů, které slouží 
k přípravě travních senáží pro hovězí skot, ustá-
jený ve 2 velkokapacitních kravínech společnosti 
FARMA Kněžmost s.r.o. v Kněžmostě. Areál živo-
čišné výroby prodala společnost AgroVation sou-
kromému vlastníkovi na konci roku 2015.

V širokém okolí od Veselé až po Malobratřice 
a Branžež pěstujeme pšenici ozimou, řepku 
olejku a kukuřici na zrno. Tyto tři plodiny jsou 
zároveň nejvíce pěstovanými plodinami v celé 
České republice. Jsou velmi náročné na jednot-
livé živiny. 
Společnost AgroVation využívá k plnohodnotnému 
hnojení plodin několikrát do roka mimo jiných anor-
ganických hnojiv i organický syrovátkový permeát, 
obsahující velké množství vápníku, fosforu, hořčí-
ku, draslíku, manganu a síry. Jedná se o zeleno-
žlutou tekutinu, která vzniká při výrobě mléčných 
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Obecní úřad 
Osadoví starostové 

         Zastupitelé 
         Firmy 
         Základní a mateřská škola 
         Organizátoři v dané lokalitě 
 
 
Akce: Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 
 
S odcházející zimou a příchodem jara se ukazuje, jak je sníh „vítanou přikrývkou“ nejen pro 
přírodu a zemědělské plodiny před mrazy, ale i pro spoustu odpadu, který během roku lidé 
odhodí na více či méně viditelných místech. Vzhledem k tomu, že lidé, trvale žijící na území 
obce Kněžmost, mají několik možností, jak naložit s odpadem všeho druhu, jsme přesvědčeni, že 
tento nešvar je převážně v režii lidí, kteří tady nemají trvalý pobyt, jen projíždějí, vracejí se z 
víkendových pobytů, nebo dojíždějí za prací do místních firem. Zvláště je to markantní podél 
komunikací spojující Kněžmost a místní části. Možnost, jak ovlivnit tyto „spoluobčany“ 
prakticky neexistuje. Proto letos opět, jako v minulém roce, plánujeme zapojení do  akce 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ organizované celostátně na 8. duben 2017. 

Vzhledem ke kolizi tohoto termínu s Velikonočním jarmarkem v Kněžmostě, doporučujeme 
úklid ve vybraných lokalitách realizovat v jiných termínech.  Rádi Vám pomůžeme s organizací, 
tak i s materiálním a technickým zabezpečením, v lokalitách pod správou obce Kněžmost. 
Veškeré informace o této akci v rámci České republiky jsou k dispozici na webových stránkách 
www.UklidmeCesko.cz. 
  
Organizační informace k této akci v Kněžmostě a okolí jsou následující: 
 

- v Kněžmostě je organizátorem Petr Maleček – 602 530 614, kdokoli se může přihlásit 
jako spoluorganizátor pro lokalitu v Kněžmostě a přilehlém okolí, kterou si sám se svou 
skupinou po dohodě s Petrem Malečkem zvolí 

- organizátoři v místních částech nahlásí účast na akci u Mirka Štěpánka – 606 682 167,   
stepanek.obec@seznam.cz  

- od organizátorů potřebujeme nahlásit orientační počet aktivních účastníků a 
předpokládanou potřebu pracovních rukavic, pytlů a požadovanou technickou pomoc 

- rukavice a pytle budou moci organizátoři vyzvednout ve sběrném dvoře  
- organizátoři určí místo, kde budou naplněné pytle s odpadem připraveny pro odvoz, který 

zajistí technická četa – Libor Nový  - 605 241 418 
- organizátoři pro danou lokalitu, osadu se mohou sami zaregistrovat na 

www.UklidmeCesko.cz a získat tak materiální podporu i celostátních organizátorů 
- doporučujeme organizátorům pořídit fotodokumentaci z akce 

 
Akce je jako minulý rok opět dobrovolná a je na úvaze každého, zda se připojí. 
 
Motto k zamyšlení: „Je nám lhostejné v jakém prostředí žijeme a vychováváme svoje děti?“ 
 
 
…………………………                  …………………………                …………………………… 
       Petr Maleček                                        Libor Nový                                  Mirek Štěpánek 

 
Komise životního prostředí obecního úřadu Kněžmost 
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jiných důvodů pomoci? Nechcete se kvůli snížené soběstač-
nosti stěhovat ze svého do domova pro seniory nebo jiného 
ústavu?
Pokud se Vás některá z uvedených otázek týká, neváhejte nás 
kontaktovat. V okolí Kněžmosta jsme Vám pro osobní návště-
vu nejblíže k dispozici ve Veselé na adrese Na Návsi 44 (kaž-
dý čtvrtek od 9:00 do 16:00), v Mnichově Hradišti na adrese Ja-
selská 1250 (každý čtvrtek od 7:30 do 9:00), případně v Mladé 
Boleslavi na adrese Palackého 1327 (každé úterý od 8 do 16 
hodin), po telefonické domluvě na čísle 774 341 170 i v jiné dny 
a časy.
Nemůžete-li nás navštívit osobně, můžete si s námi domluvit 
schůzku přímo ve Vaší domácnosti, a to na telefonním čísle 
774 341 170 nebo e-mailu denisa.hynkova@spokojeny-domov.
cz. Naše pracovnice za Vámi přijedou a nezávazně s Vámi 
proberou možnosti pomoci.
Více informací najdete na našem webu www.spokojeny-do-
mov.cz či facebookové stránce www.facebook.com/spokoje-
nydomov.ops.

Mgr. Petr Novák
Spokojený domov, o. p. s.

spokojenÝ 
DoMov již neMÁ 
kAnceLÁŘ v Dps 
v kněžMostě, 
jeho služby v regionu však fungují dál

I když už v současné době nemáme stálou kance-
lář v domě s pečovatelskou službou v Kněžmos-
tu, stále zde v případě potřeby využíváme prostor 
koupelny a samozřejmě poskytujeme péči nejen 
obyvatelům DPS, ale i obce Kněžmost a všech 
obcí v okolí.
Obecně prospěšná společnost Spokojený domov 
již od roku 2004 nabízí v našem regionu formou 
pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčo-
vacích služeb seniorům, postiženým spoluobča-
nům a osobám, pečujícím o rodinného příslušníka 
se sníženou soběstačností, pomoc při zvládání 
každodenních činností. To vše v domácnostech 
potřebných lidí. V současné době takto pečuje 
o 140 lidí na území šesti desítek obcí a tří krajů. 
Kněžmost a okolí patří mezi lokality, kde působí již 
od samého začátku.
Staráte se o své staré rodiče či prarodiče? Potře-
bujete si občas něco zařídit, nakoupit nebo prostě 
jen „vypnout“ a odpočinout si, ale není nikdo, kdo 
by se mezitím o Vašeho blízkého postaral? Nebo 
sami cítíte, že Váš věk s sebou již přináší určitá 
omezení? Hůře se Vám samotnému obléká, ne-
jste si jisti zvládnutím hygieny, neodvážíte se sejít 
sami po schodech nebo jít ven na procházku? Či 
jste po úrazu a rodina Vám nemůže z časových či 

pRoDej sLepiČek
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu tetra 
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! 
Stáří 14 - 19 týdnů. 
cena 149 - 180,- kč/ks. prodej: 19. května 2017. 
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 
na tel.: 601 576 270, 728 605 840.
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Kontaktujte nás na: 776 883 744 www.comfeel.cz

+
TV START
57 programů

ZDARMA

Pomůžeme Vám při přechodu od stávajícího poskytovatele. 
WIFI router zdarma při podpisu smlouvy na 24 měsíců.

Speciální nabídka
WIFI router a IPTV START

Kvalitní a rychlé
připojení k internetu 
do Vašich domácností.

ZD
A
RM

A
!
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jubilea oslaví:
DUben 
Kastnerová Květuše Kněžmost  92
Jirků Věra  Kněžmost 85
Koudelková Marie  Kněžmost 85
Fogl Václav  Kněžmost  80
Picek Václav  Úhelnice   75
Horáček Václav  Násedlnice   75
Zima František  Kněžmost 70
Šolcová Jiřina   Kněžmost 65
Kunc Karel  Malobratřice   65
Šimonová Ladislava  Kněžmost 65

květen  
Prýlová Liduška  Soleček 80
Horáková Věra  Kněžmost 80
Mikešová Karla  Kněžmost 75
Beran Vladimír  Žantov   70
Brdlík Ladislav  Úhelnice 70
Bočková Marta  Násedlnice   65
Bergman Jiří  Soleček   65

ČeRven  
Putíková Marie  Kněžmost 91
Bartoňová Libuše  Kněžmost 90
Helikarová Vlasta  Koprník 85
Koudelka Václav   Kněžmost  85
Ptáčková Věra  Malobratřice 80
Krejčíková Jaroslava  Kněžmost 75
Erbert Miroslav  Malobratřice  70
Zajícová Zdeňka  Solec  70
Koprnická Marie  Malobratřice   65
Šťastná Miroslava  Kněžmost 65
Švermová Emilie  Kněžmost 65

narodili se: 
26.10.2016 Čermák Filip Kněžmost
29.01.2017 Chlupová Barbora Kněžmost
06.02.2017 Kaczyńská Anna Soleček

Zemřeli:
04.02.2017 Hatašová Ivana Kněžmost
06.02.2017 Sladká Marie  Kněžmost

všem jubilantům srdečně 
blahopřejeme a do dalších let přejeme 

pohodu spokojenost 
a hlavně pevné zdraví.


