
Zpravodaj obce Kněžmost 1

ZPRAVODAJ
O B C E  K N Ě Ž M O S T

ČÍSLO 1/2011 zdarma

bavení knihovny) a na Státní fond životního 
prostředí  - Zelená úsporám (zateplení bu-
dovy mateřské školy včetně výměny oken),
... v letošním rozpočtu se poprvé objeví 
prostředky pro místní části, se kterými mo-
hou nakládat dle uvážení osadních výborů,
... obec plánuje společně se Základní 
a mateřskou školou v Kněžmostě anketu 
spokojenosti rodičů a dětí s výukou, stra-
vováním atd.,
... TJ Sokol byl rovněž úspěšný s žádostí 
o dotaci v rámci MAS Český ráj a plánuje vy-
budování studny a zavlažování hřiště 
a kurtů, rozšíření dětského hřiště, zlepšení 
vybavení sokolovny a haly.

Ing. Adam Pospíšil, starosta obce

Víte že ...
... projekt naší obce na opravu místních 
komunikací Hřbitovní a na Solci byl vy-
brán jako nejlepší  v rámci MAS Český ráj 
a čekáme pouze na  potvrzení od Státního 
zem. a intervenčního fondu,
... naše obec podala rovněž dvě žádosti 
o dotaci z programu  Ministerstva pro 
místní rozvoj  – prvním je vybudování 
zázemí  pro občanské aktivity v několika 
místních částech a druhým je žádost 
o opravu sakrálních staveb,
... čekáme na vyhodnocení žádostí  
o dotaci podaných na Středočeský kraj 
(víceúčelové hřiště u školy/zlepšení vy-

dodělat. Hlavní prioritou je dobudování MŠ 
a konečně také výstavba nových chodníků 
na Žantově a v ulici Bakovská. Předběžně to 
rovněž vypadá, že se podařilo získat dotaci 
na ulici Hřbitovní (včetně zelené plochy 
v místě před bývalým papírnictvím, 
nynějším sekáčkem) a na Solec.
 Pro místní části se podařilo naplnit 
jeden z mých slibů, tj. nechat určité menší 
prostředky plně v kompetenci osadních 
výborů. To, jestli se z těchto peněz bude 
konat dětský den, udělají se tři táboráky 
nebo uspořádá nějaká místní akce či úklid 
s pohoštěním, bude plně na místních oby-
vatelích.  O něco vyšší částka je určena na 
opravy a rekonstrukce v místních částech, 
tam ale bude fungovat rozhodnutí rady 
obce, jestli a kde se vymění okna nebo 
opraví střecha. Někdo může být letos spo-
kojen, jiný o něco méně, ale rozhodně se 
postupně dostane na všechny.
 Zaregistrovali jste jistě nové webové 
stránky, myslím, že se povedly a budeme 
na nich nadále pracovat. Chtěl bych 
poděkovat tvůrci panu Hanzlovi z Lou-
kova za zajímavou gra�ku. Zároveň tímto 
vyzývám všechny k připomínkám, které 
ke stránkám mají, ať nám je dají prosím na 
vědomí. To se týká, jak gra�ky, obsahu, ale
i třeba zabezpečení.

Ing. Adam Pospíšil, starosta obce

Jarní zkratka do zimy
Blíží se jaro, zimu jsme měli hlavně v prosin-
ci a od té doby jsme si sněhu už moc neužili. 
Jak jste si jistě všimli, zimní úklid probíhal 
podobně jako loni, o hlavní komunikace se 
starala jak obec, tak další dva najaté trakto-
ry. O úklid chodníků se starali zaměstnanci 
obce a novinkou byl úklid čtyřkolkou, která 
byla velkou pomocí, především při větším 
množství sněhu. Myslím, že až na drobné 
výjimky probíhal úklid dobře a s podobným 
systémem počítáme i do budoucna.
 Pro informaci bych rád uvedl, kolik stál 
úklid sněhu v letošní zimě, aby si všichni 
mohli udělat představu, jakou sumu na 
něj obec vynaložila. Když započítáme 
pouze pronajaté traktory a čtyřkolku, pak 
se částka blíží ke sto tisícům korun a kdy-
bychom započetli ještě práci a materiál 
obce, dostaneme se přes sto tisíc. Možná se 
zamyslíme, jestli někdy nestojí za to uklízet 
o něco méně (a zapojit vlastní síly) a těch 
několik problematických dní prostě zv-
ládnout a pak ušetřené prostředky použít 
na něco trvalejšího, než je úklid sněhu. 
Nebo naopak uklízet ještě důkladněji 
a více, ale ubrat poměrně zajímavou částku 
z rozpočtu?  Vše závisí na úhlu pohledu.
 Jak máte možnost vidět na jiném místě 
Zpravodaje,  je konečně schválen rozpočet 
pro letošní rok. Věřím, že je poměrně reali-
stický, hlavně co se týká výdajové stránky.  
Tedy, že se podaří všechny plánované akce 

Zas je tu jaro je 
tu, lidi šílí.... My 
šílet nemusíme, 
máme tu sice jaro, 
ale s ním příslib 
dalších staveb-
ních a budovatel-
ských prací, které 

povedou k lepší úrovni života každého 
zdejšího občana.
 Máme se na co těšit. Čekají nás 
nové chodníky, zavlažování, možná 
i sportoviště... Příliv dotací, které se 
hrnou díky aktivnímu vedení obce 
oprávněně (!) na naše hlavy a které 
umožní další rozkvět, je konečně tady! 
 Výsledky mnohaměsíčního, často i 
mnohaletého úsilí o to něco dokázat, 
někam náš domov pozvednout 
(samozřejmě směrem nahoru :-))) se 
zvolna dostavují. 
 A protože rozhodování, sch-
valování, rozpočty, dotace – to je vždy 
běh na dlouhou trať, můžeme vlastně 
poděkovat takto i těm zastupitelům, 
které listopadové volby poslaly na 
odpočinek. Protože je tohle všechno i 
jejich ovoce. Tak děkujeme.
 A můžeme i každý z nás přispět 
svou troškou do mlýna v rámci akce za 
obec krásnější! Nejen dotacemi obec 
je živa. Jarní úklid volá: ukliďme svět! 
Nebo alespoň: posbírejme odpadky 
okolo svých obydlí, zameťme si před 
vlastním prahem (doslova) a jako ever-
green: uklízejme trus při procházce se 
svými psími kamarády – přimlouvám 
se přinejmenším za to, když to na ně 
přijde uprostřed cesty (lhostejno, zda 
na chodníku nebo ve zkulturněném 
prostředí lesoparku Důně). Občané 
sobě!

Mgr. Kateřina Pospíšilová
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Pár slov k informačnímu letáku „Novinky“
Ve snaze zvýšit informovanost obyvatel 
a více je tak přiblížit dění v oblasti, začal vy-
cházet měsíčník Novinky z Kněžmostska.  
 Jde o list s oboustranným textem, 
který by měl být k dispozici opravdu 
každému. Je tedy distribuován zdarma 
do poštovních schránek, k dispozici je 
i v elektronické podobě na webu obce. 
Zájemcům o zaslání po internetu bude 
postupně také vyhověno. 
 Hlavní tiskovinou samozřejmě dále 
zůstává kněžmostský Zpravodaj, měsíčník 
má za úkol upozorňovat hlavně na akce 

v průběhu čtvrtletí mezi jednotlivými 
čísly Zpravodaje. Bude nabízet i základní 
informace z jednání rady obce a jiné krát-
ké zprávy. Od začátku roku vyšla dvě čísla, 
ohlasy jsou převážně dobré.   
 Jsme samozřejmě přístupni jakýmkoli 
připomínkám, zejména těm, které mohou 
poslání periodika umocnit a dále zdo-
konalovat. Není-li ze dvou čísel dostatečné 
jasné, kdo jej pro Vás připravuje, mé jmé-
no je Pavel Kverek (pkverek@volny.cz) 
a sem také můžete směřovat své názory. 
Tak tedy přínosné čtení.

Poděkování

Děkuji třídě „předškoláků“, vedené slečnou 
Lucií Bejrovou, za hezký obrázek, který mi 
přidali do série k nakreslenému ohni z mi-
nulého setkání; děkuji též za to, že přinesli 
do našeho zahradního krmítka sypání pro 
ptáčky. Prosím, aby jim byl tlumočen vz-
kaz, že brzy po jejich odchodu se po všech 
těch dobrotách za víření ptačích křídel 
jen zaprášilo! Přeji hezké vzpomínky na 
společné povídání a hezké jaro.
                                                                                  

                                               Pavel  Kverek

Informace občanům o Územním plánu Obce Kněžmost

      Jistě jste se již seznámili s tím, že od 1 .1. 
2007 vstoupil v platnost nový stavební 
zákon 
č. 183/2006 Sb.  
 Podle § 188 tohoto zákona mají obce 
povinnost upravit své územní plány sídel-
ních útvarů, schválené před 1. 1. 2007 do 
souladu s novým stavebním zákonem ve 
lhůtě do 31. 12. 2015. Pokud by v této 

lhůtě nebyla provedena úprava, územní 
plán sídelního útvaru přestane k tomuto 
datu platit.
 Obec Kněžmost tímto oznamuje 
občanům, že do 30. 6. 2012 bude od 
občanů přijímat podněty pro zpracování 
nového územního plánu obce. Podněty 
do územního plánu přijímá na Obecním 
úřadu paní Macounová, tel. 326 784 128 

nebo stavební úřad.
 Po tomto termínu budou podněty 
vyhodnoceny a bude přistoupeno k 
pořizování úplně nového Územního plánu 
Obce Kněžmost, aby bylo možno splnit 
termín pro vydání nového ÚP do 31. 12. 
2015

                                        
Ing.  Marie Koudelková, 

vedoucí stavebního úřadu

Rodilý mluvčí na základní škole?
       Nic nemožného. 26. ledna si mohli žáci 
naší školy vyzkoušet, zda by se jim ta-
kový způsob vyučování angličtiny líbil. 
V každé třídě proběhla ukázková hodina 
vedená rodilým mluvčím s metodickým 
vzděláním. 
 Hlavním cílem této výuky je umožnit  
žákům kontakt s anglickým jazykem po-
mocí rodilého mluvčího, což odstraňuje 
ostych z přímé komunikace v tomto ja-
zyce. Také více motivuje žáky k učení 
anglického jazyka tím, že mohou ihned 
použít to, co se naučili.
 Tato výuka  je považována za nad-
standardní, není povinná a hradí ji rodiče 
žáků.  Výuku zprostředkovává společnost 
Wattsenglish. Výuková metoda je akredi-
tována  Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Tohoto projektu se účastní  
2000 ZŠ a MŠ v České republice.
 Vzhledem k uspokojivému zájmu, 
který žáci a rodiče projevili, budeme moci 
v příštím školním roce zájemcům tuto 
nadstandardní výuku  nabídnout i na 
naší škole. V současné době již probíhá  v 
mateřské škole a od března  i ve 4. třídě.
                                                                              

  Mgr. Marta Pažoutová

Ukázková hodina angličtiny s rodilým mluvčím
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Vážení občané,
        Váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o.
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, který se uskuteční:

v sobotu 2. dubna 2011
dle tohoto časového rozpisu

  9:00 –  9:10       Úhelnice           náves
  9:15 –  9:25       Násedlnice       náves
  9:30 –  9:40       Koprník             autobus.zastávka
  9:50 – 10:00      Býčina               náves
10:05 – 10:15      Kněžmost        ul.Nádražní – před hasičskou zbrojnicí
10:20 – 10:30      Kněžmost        ul.Sokolská (naproti sběr.dvoru-směr hřiště)
10:35 – 10:45      Kněžmost        ul.Příčná u garáží (kotelna byt. družstva)
10:50 – 10:55      Žantov              náves
12:20 – 12:30      Lítkovice          náves
12:35 – 12:45      Chlumín           náves
12:55 – 13:00      Soleček            náves
13:05 – 13:15      Solec                 náves
13:20 – 13:30      Malobratřice   náves
13:40 – 13:45      Čížovka             autobus.čekárna
13:50 – 14:00      Drhleny             náves
14:05 – 14:15      Suhrovice         u výrobny těstovin
14:55 – 15:05      Srbsko               náves

      Sběr bude prováděn ambulantním způsobem.tj. pojízdnou sběrnou,která bude přistavena podle 
časového rozpisu na předem označeném stanovišti (info leták). Odpady budou přebírány kvali�kovaným 
pracovníkem naší společnosti.

Přijímáme následující druhy odpadů:

    - Léky všeho druhu včetně mastí
    - Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické     
       přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označeno!! 
     -Zbytky starých barev, obaly od barev
     -Televizory, ledničky, zářivky
    - Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterii, článků
    - Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
    - Olejové �ltry a další zaolejovaný materiál

Způsob přebírání odpadů:
     1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům                    
          zajišťující sběr. Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!   
     2. Občané předloží před předáním občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.
     3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo
         po jejím odjezdu.
     4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Další informace poskytne Váš obecní úřad nebo přímo pracovníci Severočeských komunálních služeb 
s.r.o. na telefonním čísle  483 312 403.
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Plán akcí na rok 2011
Vážení spoluobčané,
 společně se zástupci organizací, působících na Kněžmostsku, jsme pro Vás sestavili následující 
plán akcí na rok 2011. Zahrnuli jsme ty, které do uzávěrky Zpravodaje jsou již známy. Případné doplňky a 
upřesnění některých termínů přinesou Novinky z Kněžmostska. 

30. 3.  Putování  s Andersenem –  od 8:00 v Základní škole a od 16:00 do 17:00 v knihovně (výtvarná jarní 
dílna + čtení  i s rodiči) a od 18:00 opět v Základní škole - čtení Goetheho pohádky  (knihovna)

1.a 3. 4. Humanitární sbírka v Základní škole  (Diakonie Broumov, obec, ZŠ a Junák)

2. 4.  Vítání občánků  (obec  a družina ZŠ)

13. 4.  Večer s poezií spisovatele Zdenka Švermy  ( vystoupení hereček z MB  a  Divadélka Človíček) od 18:00 
v ZŠ  (knihovna)

30. 4. Pálení čarodějnic  s průvodem v Kněžmostě  (SDH Kněžmost)  
( v ostatních osadách proběhne na obvyklých místech)

Květen  Ukázka  Jednotky požární ochrany Kněžmost na fotbalovém hřišti (termín neupřesněn)  (MŠ)

Květen  Kněžmostský slavíček v Základní škole (termín neupřesněn) ( ZŠ)

3. 5.  Pasování prvňáčků na čtenáře – spisovatel, básník a tvůrce slabikáře Jiří Žáček bude pasovat prvňáčky 
na čtenáře v ZŠ – (knihovna)

7. 5.  Motoriáda v Solci – spanilá jízda, trojboj (SDH Solec)

8. 5.  Čestná stráž u památníku – státní svátek (Junák  a obec)

21. 5.  Den koní na Žantově – křest hříbátek, prezentace jezdeckého oddílu ( JO Kněžmost)

4. 6.  Dětský den v Kněžmostě (Sokol)

4. 6.  Dětský den  v Úhelnici (Úhelnice)

18. 6.   Dětský den v Solci (Solínek o.s.)

3. 9.  Hasičský dětský den v Kněžmostě  (SDH Kněžmost)

10. 9.  Hasičský dětský den na Koprníku (SDH Koprník)

29. 10.  Jezdecké hry na Žantově – soutěže, parkurové skákání (JO Kněžmost)

27. 11.  První  Advent – rozsvícení  vánočního stromečku (společná akce)

3. 12.  Mikulášská nadílka v Kněžmostě (SDH Kněžmost)

Prosinec  Vánoční jarmark v Základní škole (termín neupřesněn) (ZŠ)

25. 12.  Vánoční zpívání – kostel Solec  (Solínek o.s.)

                                                                           Za Obec Kněžmost Jitka Bartošová, místostarostka              

zpravodaj brezen 2011.indd   7 18.3.2011   12:22:40



8 Zpravodaj obce Kněžmost

Pohádkový týden ve škole      
V týdnu od 21. 2. do 25. 2.  pracovaly děti 
na projektu  Pohádka. Každý den je čekala 
jiná. V pondělí  jsme nacvičili četbu  po-
hádky Boudo budko. Děti si vytvořily 
jednoduché masky zvířátek a pak si po-
hádku i zahrály. V úterý jsme šli do místní 
knihovny. Čekal na nás pan Čtvrtek a jeho 
Rumcajs, Cipísek a Manka. Ve středu jsme 
četli pohádku O neposlušných kůzlátkách. 
Ve čtvrtek  k nám přišla kočička a pejsek.  
 Karnevalové masky pak vesele řádily 
poslední dvě hodiny. V pátek jsme zahráli 
pohádku Boudo budko paní knihovnici a 
prošli jsme se pohádkovým lesem. Zjis-
tili jsme, že známe i více pohádek  –  z 
vyprávění od našich rodičů, prarodičů, ze 
školky, z televize, z videa atp. Pracovní listy 
si děti založily do svých desek jako základ  
budoucího  portfolia ( vše, co žák vytvoří ), 
se kterým budou dále pracovat.
     Ve své třídě se zaměřuji na podporu 
vědomého čtenářství. Spolupracujeme  
s paní Cenefelsovou na nápadech, jak 
dětem přiblížit knihu.  Metoda portfolia 
pomáhá  návyku systematické práce. Vr-
cholem takové práce je dokument „Tohle 
jsem já- to už umím, tam chci dojít.“ 

Mgr. Drahomíra Reslová

Pár ukázek z kroužku jógy ve škole. Postupujeme podle moderního konceptu spirální dynamiky, který přirozeně podporuje správné 
držení těla a vede k zjemnění citlivosti k vlastnímu tělu. Foto: Mgr. Drahomíra Reslová

Prvňáčci v maskách zvířátek hrají pohádku Boudo budko
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Planetárium – Australská pohádka      

různé obrázky týkající se ,,tajemného 
vesmíru“. Plni dojmů a nově získaných 
zážitků a vědomostí jsme se vrátili do naší 
mateřské školy, kde na malé výletníky 
čekal chutný oběd. 
 Nakonec se i já ráda přiznám, že jsem 
se vrátila velice spokojená a nadšená jako 
naše děti.   

Květa Kobrlová

kopuli. Přesunuli jsme se pod hvězdnou 
oblohu jižní polokoule. Viděli jsme Jižní 
kříž, Orion z jiného pohledu a další krásná 
souhvězdí. 
 Vyslechli jsme pohádku o sedmi 
křišťálových sestrách, které hledali dva 
odvážní bratři. Cestu jim však komplikoval 
zlý obr. Vše nakonec dobře dopadlo a my 
se můžeme s těmito postavami setkávat 
na hvězdné obloze. 
 Stihli jsme si projít i moderní prostory 
Planetária, kde si děti mohly prohlédnout 
planety, meteorologické sondy, souhvězdí, 
oblečení a potřeby pro kosmonauty a 

V pondělí 17.ledna jsme s nejstaršími 
dětmi a dětmi z prostřední skupiny vyr-
azili do Prahy do Planetária. Všichni jsme 
se moc těšili a zároveň jsme byli napjatí, 
co nás v Planetáriu vlastně čeká.  
 Delší cestu autobusem si děti krátily 
vyprávěním zážitků z víkendu a pojídáním 
svačinek a dobrůtek, které jim připravily 
maminky.Tím nám cesta rychle utekla a 
už jsme se mohli těšit na tzv.,, Australskou 
pohádku“.
  Program v Planetáriu byl velmi za-
jímavý. Přístrojem se stejným názvem 
– Planetárium - byly promítány hvězdy na 

S ornitologem za ptáčky   
laného papíru jsme si do zahrádky vy-
robili také ptáčky. Celé dílo nám nakonec 
obživlo pod rukama při spontánní hře se 
zimní zahradou. 
 Na návštěvu pana ornitologa si vz-
pomeneme vždy, když jdeme kolem jejich 
domu či kolem Nikodemů, kde se vždy za-
stavíme a pozorujeme ptáčky. Už umíme 
rozpoznat některé známé druhy ptáčků 
podle vzhledu i podle zpěvu a víme, proč 
je nutné ptáčky v zimě přikrmovat, čím je 
krmíme a kam jim sypeme dobroty a jaký 
je rozdíl mezi ptačím krmítkem a ptačí 
budkou.  
     

Lucie Bejrová

daleka.       
 Celý týden jsme pak čerpali z nabytých 
vědomostí a zkušeností prvního dne.  Na-
kreslili jsme si ono krmítko obsypané 
ptáčky, přečetli jsme si příběh o mlsném 
kocourovi, který na ptáčky pod krmítkem 
číhá a přikreslili si ho do obrázků s vypla-
zeným jazykem a sbíhajícími se slinami, 
zazpívali si písničku od pánů Svěráka a 
Uhlíře – „Káča našla ptáče“, zahráli si po-
hybové hry inspirované životem ptáčků 
a básničkami o ptáčcích. Z modré batiky 
jsme si vytvořili zimní zahrádku, do které 
jsme vyrobili stromy a krmítka, doplnili 
ptačí zobání a z keramické hlíny a zmuch-

Jedno chladné sychravé pondělní ráno 
jsme se s dětmi ze Zelené třídy vydali 
navštívit známého kněžmostského or-
nitologa, pana Pavla Kverka.  Na jeho 
zahradě jsme nasypali ptáčkům do krmít-
ka semínka a strouhanku a šli jsme se před 
chladným počasím na chviličku schovat 
do kovářské dílny, odkud jsme oknem 
pozorovali ptáčky, kterak zobou námi 
prostřené dobroty. 
 Pan Kverek nám do toho velmi 
poutavě povídal o ptáčcích a jejich životě 
v zimě. Pak už jsme se vydali k dalšímu 
krmítku na rohu ulice u domu Nikodemo-
vých, kde se slétají ptačí zástupy z široka 
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Z událostí v knihovně

hospodářství a pomocníky myslivce. Velké 
oblibě se těší sova pálená Bubák, fretky 
a další psi z naší smečky – Jagterier Atos, 
jezevčík Ája, bílý husky Jack a Maďarský 
krátkosrstý ohař Tap. O každém plemeni 
si povíme, na co je myslivci používají při 
práci v revíru. 
 Po této krátké ukázce vyrazíme k 
nejbližšímu krmelišti, kde spolu s dětmi 
předložíme obyvatelům lesa přilepšení 
v této zimní patálii. Do korýtek a zásypu 
děti nasypou ječmen, jesličky naplníme 
voňavým lučním senem a pod smrčky 
pohodíme dužnaté krmivo – mrkev, řepu 
a jablka. Poté se přemístíme o 50 metrů 
dál na okraj lesa, kde stojí solný sloup a je 
vyhloubené kaliště. Děti v blátě vždy rády 
hledají šlépěje od divokých prasat a další 
pobytové stopy černé zvěře. 
 Mysliveckou mluvou vysvětlím, co 
znamenají otisky od bláta na přilehlých 
kmenech stromů – je srandovní pozorovat 
rozdíly výšky malovánek, či velikost stop 
od selátek nebo od kapitálního kňoura. 
Buchtovaní, zálehy, vysvětlím přihlížejícím, 
proč myslivci používali a i dnes používají 
mluvu, které neznalec jen stěží porozumí. 
Každoročně se snažím obměnit některé 
úkony a zapojit i mé přátelé, ne vždy se to 
podaří.  
 Na závěr za sladkou odměnu, se dětí 
optám na několik otázek, co si zapamato-
valy ze společného debatování a posléze 
nezbývá nic jiného, než se rozloučit a těšit 
se na další pozvání do mateřské školky za 
malými posluchači.

Lovu Zdar! Petr Maleček

názory těchto malých človíčků, kteří s 
čistotou úmyslu dokážou podat svůj 
komentář a u většiny dospělého obecen-
stva vyčarovat úsměv na tváři. 
Postupně z předmětů vylučujeme 
nebezpečné nálezy nejen pro zvěř/zvířata, 
ale i pro nás návštěvníky lesa a o každém si 
řekneme několik málo vět. Postupně přede 
mnou zůstane paroží, různá pera ptáků, 
lesní a polní plodiny, které využíváme 
my myslivci na přilepšení do krmelců, či 
zásypů v zimním období. Jako každé děti 
jsou vděční za překvapení, takže většinou 
semnou jde i některý můj svěřenec. Při po-
sledním povídaní, děti mohly zhlédnout 
8měsíční fenečku border teriéra Emu a 
samici Harris Hawk – káni Harrisovu se 
jménem Čiko.  S Emou jsme předvedli 
dětem vyžadovanou poslušnost u lovecky 
vedených pejsků a prohodili několik slov 

o pejscích, které mají 
děti doma na dvorku. 
I Čiko se na mé pěsti 
krásně předvedla, jen 
tu a tam zazvonila 
svými rolničkami. S 
otázkami v průběhu 
přicházejí i paní 
učitelky, pokud vím, 
tak vždycky rád 
odpovím i trošku 
odborněji. 
V druhé části většinou 
v jiný den, paní 
učitelky přivedou své 
třídy k našemu domu, 
kde děti mají možnost 
vidět další obyvatele 

Za dětmi do školky, s dětmi do lesa 
Shledání s dětmi z kněžmostské mateřské 
školy je pro mě již několikaletou tradicí. 
Každoroční pozvání nikdy neodmítám 
a rád přispěji svým povídáním o zvěři, 
lesu, či například ekologii ke zpestření 
vyhlášených témat o přírodě.
 Schůzky s dětmi probíhají vždy na 
sklonku podzimu, kdy začíná nebo již pro 
zvěř nastala doba nouze. Po dohodě s  ve-
doucí paní učitelkou, rozdělíme shledání 
na dvě části, v té první polovině přicházím 
za dětmi do budovy mateřské školy s 
připraveným programem, povídáním 
o ekologii, co vše lze v přírodě najít. Na 
připravený prostor vyskládám různé 
předměty, jako je například - PET lahev, 
provázky, náboje, paroží, kukuřici, igelitové 
pytlíky, jablka, konzervu, kaštany, hřebíky, 
atd... Velmi rád zapojuji děti do průběhu 
povídání, mnohdy jsem překvapen nad 

Otevírá se nám pomalu jaro a s ním i nové 
informace z knihovny a kulturního dění 

Akce, která vznikla v naší knihovně na 
podporu čtení, rozvoje mluveného slova 
má své výsledky.
Již od ledna se otvírají dveře knihovny
 s různými projekty k danému tématu. 
Nakoukněte prosím

Malý princ
20. ledna 2011 - MŠ zelená třída
V zelené třídě MŠ je vesmírná atmosféra, 
mezi planetami, hvězdami a kometami si 
pohrávají předškoláci. Paní učitelka Lucka 
a Laďka  připravily své děti na příchod 
paní knihovnice. Přicházím s příběhem 

 Čtenářské deníky mají téměř všechny děti 
doplněné pěknými obrázky a obsahem 
knih.
 Tvorba spisovatelů, které děti poznaly 
se odrazí v nabídce projektu ČTEME. Děti 
samostatně hledaly knihy dle třídění 
MDT- vedly si dobře a za pomoci tajenky 
zjišťovaly název nové knihy “Krysáci”.

Karlův most
8. února 2011 - 1. třída
Motivačním prvkem návštěvy byl Karlův 
most. Děti mi při čtení ze Slabikáře 
předvedly, jak se posílily ve čtení. Článek 
o Praze nás posunul do Starých pověstí 
českých. Vyprávěním o stavbě Karlova 
mostu se z dětí posléze staly stavaři, 

Malého prince, který pochází z planety 
B612 a tak je přímo stvořený pro zvědavá 
dětská ouška.
 Děti naslouchaly příběhu Malého 
prince o návštěvě na planetě Zemi a 
vytvořily si svou představu, jak asi vypadal. 
Paní učitelka Laďka pomohla vykreslit 
podobu Malého prince Lucka se zapojila 
vytvořením role pyšného krále. 
U zeleňáčků bylo moc příjemně a těším se 
na další návštěvu. 

Čtenářské deníky
25. ledna 2011 -  4. třída 
Tento projekt byl zaměřen na prezentaci 
čtenářských deníků a seznámení se 
s novými spisovateli pro děti od 10 let.  
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objevili pana spisovatele. Několik 
matematických úloh z příběhů z Jičína 
a odměny se mohou rozdávat. Žáci byli 
opravdu šikovní a paní učitelka může být 
na svou třídu pyšná. Setkání bylo opravdu 
velmi příjemné. Při odchodu jsme zkontro-
lovali, jak jsme na tom v soutěži ČTEME a 
můžeme se loučit.

  Václav Čtvrtek
22. února 2011 – 1. B 
Prvňáčci se seznámili s panem spiso-
vatelem V. Čtvrtkem a jeho nejznámějšími 
pohádkovými příběhy. Nejvíce jsme se 
věnovali příběhům Rumcajse, Manky a 
Cipíska. Děti také předvedly, jak pokročily 
ve čtení, seznámily se s pohádkovým 
městem -Jičínem.

22. února 2011 – 1. A
Písnička se zpívá, pohádka se povídá a ta 
naše právě začíná...
děti za pomoci obrázků odhalily pohád-
kovou postavu Rumcajse a vyslechly si i 
některé z příběhů této známe pohádky 
Václava Čtvrka. Druhý den jsme ještě 
pokračovaly v putování.Promítli jsme 
si společně pohádku Jak se Rumcajs 
odstěhoval do lesa Řáholce a závěrem 
děti hledali ztraceného Cipíska pomocí 
vyprávěných indicií. 

25. února 2011 – 4. třída 
Tentokrát jsme se sešli v Zelené třídě, kde 
jsme si zhlédli pohádku O starostenské 
noze a následně jsme hledali v textu cha-
raktery postav a další informace spojené s 
obsahem pohádky. Že je Jičín přezdíván 
městem pohádky už bylo celkem snadné 
odhalit. Věřím, že pan spisovatel Václav 
Čtvrtek bude dětem více znám i svou tvor-
bou jiných pohádek. Děti si porovnaly i 
podobu pana ilustrátora s postavou Rum-
cajse a mohou bádat, jak vlastně podoba 
Rumcajse vznikla.
Velkým překvapením byla krátká drama-
tizace pohádky O zvířátkách v provedení 
prvňáčků paní učitelky Reslové. 

Koruny české? 
• Jak se jmenovala zeď, kterou dal Karel IV. 
postavit? 
• Jak vznikly lázně Karlovy Vary? 
• Jak se jmenoval hrad, který dal postavit 
Karel IV.? 
• K čemu měl tento hrad sloužit? 
• Jak je Karel IV. dodnes přezdíván? 
• Jak se jmenuje řeka protékající Prahou? 
• Jak se jmenoval most, který byl v Praze 
zničen povodní? 
• Nový most dostal nové jméno. Jaké? 
• Co je zazděno v novém mostě? 
• Jaké suroviny byly použity na stavbu 
nového mostu? 
• Kdo odpočívá u nohou Bruncvíka? 
• Znáš nějakou knihu o Praze? 

Po stopách Václava Čtvrtka
22. února 2011 - 5. třída 
Otevřely se dveře a vida, třída je dobře 
naladěná. Nejdříve je potřeba najít několik 
indicií a můžeme se vydat pro další infor-
mace. Za pomoci získaných indicií 
a zodpovězení zadaných otázek žáci 

dělníci, zedníci, které požádal sám Karel 
IV. o postavení mostu.
 Děti si vedly výborně. Myslím, že 
překvapily i nás dospělé, jakých technik 
použily. 
Na závěr jsme společně odhalili tajenku 
a seznámili se novou básničkou o samo-
hláskách. 
 
Praha 
 15. února 2011 - 2. třída
 Děti se seznámily s novou knihou Staré 
pověsti české. Dozvěděly se, kdo byl Karel 
IV., jaké památky lze v Praze najít a jaký 
historický podtext se k nim váže. Za po-
moci indicií jsme si vysvětlili pojem ČESKÉ 
KORUNOVAČNÍ KLENOTY a představili si 
je.
 Děti si měly možnost zasoutěžit, a to 
za pomoci kvízu s otázkami o Praze. Na 
příští návštěvě kvíz vyhodnotíme.
Zde je kvíz - vyzkoušejte si ho také:
• Znáš jméno hlavního města České re-
publiky? 
• Jak se jmenoval císař Svaté říše římské, 
který mnoho dobrého vykonal pro  země 

Proběhlo 23. února 2011 v hale ZŠ  Kněžmost  
pod heslem “legrace není nikdy dost”.
Naučná literatura je potřeba občas “provětrat”, kategorie-sport byla oživena!
Poděkování patří všem nadšencům z řad soutěžících i přísedících.
SOUTĚŽILO SE VE TŘECH KATEGORIÍCH

Nejvíce bodů získali:
I. kat.  1.-3. tř.  SVOBODA ONDŘEJ  9 b.
II. kat.  4. tř.  STEJSKAL DUŠAN   10 b.
III. kat. 7.-9. tř.  ŠRAJER JIŘÍ   5 b.

• POČET BODŮ SE LIŠÍ PODLE VELIKOSTI KATEGORIE
• VŠEM SOUTĚŽÍCÍM DĚKUJI ZA ODVAHU A BOJOVNÉHO DUCHA
• ODPOLEDNE BYLO VELMI PŘÍJEMNÉ. DĚKUJEME I DIVÁKŮM ZA PODPORU V SOUTĚŽI

Další výsledky: 
MATĚJ-9 b., ŽÁŇA-3 b., 
FILIP-3 b.,KAČKA-8 b., ANEŽKA-2 b., 
JAKUB-4 b., KLÁRKA-5 b.,
MARTINKA-8b.,MATOUŠ-1b.,
VOJTA-3b., ELIŠKA-4b.  

ŠKOLE DĚKUJEME ZA MOŽNOST VYUŽITÍ 
INTERAKTIVNÍ TABULE NA PŘEHLED 
VÝSLEDKŮ.

  • PIŠKVORKOVÉ ŘÁDĚNÍ • PIŠKVORKOVÉ ŘÁDĚNÍ • PIŠKVORKOVÉ ŘÁDĚNÍ •
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Na podporu akce březen měsíc knihy pořádá naše knihovna 
 BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

 8. 3. návštěva ZŠ Loukovec téma “Václav Čtvrtek” “Naše Praha” 
 10. 3. přivítáme dětičky z MŠ Kněžmost “ S pohádkou v knihovně” 
 15. 3. 3. třída v knihovně “S Rumcajsem do lesa Řáholce” 
 15. 3. jak se pracuje v knihovně a další zajímavosti zjistí 4. třída 
 21.3. S cestovatelem Jiřím Márou poznáváme nepoznané!!!
 22. 3. 1. A “ Čteme Žáčka” 
 29. 3. s poezií do 4. třídy 
 29. 3. odjezd do galerie Radka Pilaře v Jičíně 

 PRO ODJEZD DO GALERIE RADKA PILAŘE SE MOHOU PŘIHLÁSIT REGISTRO-
VANÍ ČTENÁŘI V OBECNÍ KNIHOVNĚ DO 22. BŘEZNA 2011. PLÁNOVANÝ ODJEZD 

29. BŘEZNA 2011 (VÍCE INFO V KNIHOVNĚ).

  Zveme širokou veřejnost na
CESTOPISNÉ VYPRÁVĚNÍ  JIŘÍHO MÁRY A JEHO SYNA JIRKY 

 21. BŘEZNA 2011  v hale ZŠ Kněžmost

od 10 hod téma: EKVÁDOR A GALAPÁGY
 od 17 hod téma: NOVÝ ZÉLAND

 I nejvzdálenější země světa se dá procestovat i s invalidním vozíkem.

  vstupné - děti a důchodci zdarma, ostatní 20 Kč

•••
Poutavé vyprávění 

bude propojeno �lmovými ukázkami
  a fotogra�emi z míst, která jsou pro 
 nás mnohdy nesplnitelným snem. 

•••
Udělejte si chvilku pro sebe

a přijďte mezi nás 
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• registrovaní čtenáři mají  přednost  účastnit se našich akcí,  soutěží ,  divadelních představení, dílen zručných dětí

• do konce dubna je vyhlášen projekt Čteme v knihovně , kdy máte možnost si vybrat knihu, kterou budete následně 
při návštěvě knihovny číst. Kniha bude mít své místo a bude po dobu čtení jen vaše. Po přečtení knihy si popovídáme 
o jejím obsahu a čekává vás překvapení. Tento projekt budeme opakovat 4krát ročně.

• Při registraci obdrží mladší čtenáři sešitek s pohádkovou postavou a budou do něho kreslit obrázky z knížek, které 
si prohlédli nebo přečetli.

Do konce května je v naší knihovně k vidění výstava 

➽ fotogra�í 
“Mikro-svět”

Autorka – Lucie Bejrová
           

 
➽ obrazů

“Jinýma očima”
Autorka – Daniela Fialová

 
 

➽ obrázků
“Kouzlo tance”

Autorka – Daniela Rovná
 
 

Výstavu můžete podpořit zhlédnutím prací těchto nadšenců
Dále zde vystavuje 

➽  automatická kresba
Autorka – Jiřina Vacková

I vy u nás můžete vystavit své práce na jakékoli téma

Informace pro naše čtenáře
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Bovaryová, Clarková M.: Kdo musí jít z kola 
ven, Případ pro dva, Gluck Doris: Umlčená, 
Dreyer Eilean: Budu tvůj stín, MC Bain: 
Prachy, Kniha špekouna, Příbuzenská krev, 
Hardenová Helena: Příliš mnoho strašidel, 
Kačírková Eva: Vraky bez pokladů, Doyle 
Virgina: Rudá kočka, Jansa Pavel: Mít své 
dny, Hunter Madeline: Pokušitel, Lowell 
Elizabeth: Safírová kletba, Garlock Doro-
thy: Paprsek štěstí, Paterson James: Mistr 
zločinu, Zadilová Radka: Dech nesmělých, 
Francková, Z.: Po nás potopa, Clarková 
Mary: Neznámý v pozadí, Decker de Michel: 
Marie Antoineta, Finerman Debra: Příběh 
pařížské kurtizány, Frohlich Susane: Každá 
ryba je pěkná, Bártová Lucie: Známý, ne-
známý J.Marvan

Pět holek se loučí, Francková Zuzana: Drob-
ná vítězství, Zadilová Radka: Proklínám tě, 
lásko, Stínil Luděk: Střet s láskou, Kawu-
loková Jana: Jízda v protisměru, Jínková 
Šárka: Obejmi mě lásko, Francková Zuza-
na: Výměna, Hlaváčková Iva: Diamantová 
cesta, Miková Karla: Na křídlech touhy, 
Werich Jan: Deoduši

• Pro dospělé čtenáře

Mahlerová: Noc na zámku, Mahlerová 
Courths: Nevinná, Hatcher Teri: Spálený 
toast, Harding Traci: Dary bohyně Isis, 
Thiemeyer Thomas: Podzemní chrám, 
Wantula Kathinka: Bílý amulet, Vanoyeke 
Violanie: Krutý faraon, Lorler Marielu: 
Moudrost šamanů: Flaubert Gustave: Paní 

Co plánujeme na jaro?
Červen
• Přivítáme spisovatelku Stanislavu Nopo-
vou. Ještě není určený termín. Třída paní 
učitelky Pažoutové se zapojila do příprav 
společnou četbou autorčiny knihy.
 Tyto akce budou zveřejněny rozhlasem, 
informačními letáky a na webu knihovny

http://knihovna-knezmost.websnad-
no.cz

Ivana Cenefelsová

Budeme mít možnost zaposlouchat se do 
veršů známého básníka. Prezentovat jeho 
dílo nám pomohou dvě mladé paní z di-
vadelního oboru dále divadélko Človíček 
a umělecká škola výtvarná v Lysé nad 
Labem.
Ještě není přesně určený termín.

Květen
• Osobnost, pan spisovatel a básník Jiří 
Žáček 
3. května bude pasovat naše prvňáčky na 
čtenáře.

• Pro malé čtenáře
 Ivens Jan: Méďa Ťapík , Steidlová Dagmar: 
Zajíček Ouško, Spielvogelov V. J. : Žirafí 
příběhy 
 
• Pro začínající čtenáře
Burdet Alice: Šelmy, Fischer Gisela: Co se 
děje na selském dvoře, Cloke René: Zajíček 
Ušáček, Wolf Tony: Kocour v botách, Ka-
minská Renata: Filipova prázdninová 
dobrodružství, Daniel Radek: Neobyčejné 
dobrodružství, Hrachovcová Daniela: Ko-
courek se vrací

• Pro zdatnější čtenáře
Lažanská Iveta: Mé sny voní stády koní, 
Řeháčková Věra: Potíže s Klárkou, Stínil 
Luděk: Duhová louka, Svobodová Vlasta: 

Nabídka z nových knih   

Duben
• 12. dubna proběhne  v ZŠ v rámci pro-
jektu První čtení prezentace knih z nak-
ladatelství THOVT. Prezentovat se budou 
knihy, které v naší knihovně již máme z 
tzv. genetického programu na podporu 
čtení. Formou hry bude jistě tato akce u 
dětí ve velké oblibě.
    Nyní budou osloveny první, druhá třída 
a třetí, čtvrtá třída.
    Další prezentace proběhne zřejmě na 
podzim pro starší žáky.      

• Večer s poezií Zdeňka Švermy

Tradiční karneval pro děti pořádala pod hlavičkou Sokola na počátku února v kněžmostské sokolovně Tereza Rašínová. Masek se sešla 
skoro stovka, děti si zasoutěžily a každý si odnesl z maškarního reje malý dárek.
 

ČEKÁME ZÁSILKU NOVÝCH KOMIKSŮ!
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obr. 1

Lov lišek pomocí orlů skalních 
sdružení Kněžmost za propůjčení honitby. 
Veterináři Honzovi Cihlářovi za ošetření 
lehce zraněného orla. Provozovatelům 
hotelu Střelnice v Kněžmostě, kteří nám 
zajistili kompletní stravování a ubytování. 
Kněžmostským skautům za propůjčení 
klubovny, pro studenty ze střední lesn-
ické školy Šluknov. Též sponzorům, kteří 
přispěli na zpestření kulturního programu, 
zajištění cen do tomboly, či �nanční částky 
na propagaci akce. 
 Sponzoři lovu se stali: Obecní úřad 
Kněžmost, Průmyslové zboží u Kobrlů, dále 
Vetamix s.r.o, společnost dodávající na náš 
trh krmné maso a granulované krmivo 
pro psy, kočky + krmivo pro další domácí 
mazlíčky – pro sokolníky zajímavá dodávk-
ou syrového masa ve vysoké kvalitě s 
odvozem až domů, pivovar z Českého ráje 

Rohozec a.s., pivovar 
Svijany a.s., Zena a.s. – 
výroba krmných směsí 
a prodej obilí a Pavlu 
Šílovi - �lmaři, fotogra-
fovu za zvěčnění této 
netradiční události.

Všem zúčastněným 
ještě jednou od srdce 
děkuji.

Sokolnictví a lovu Zdar!
                 Petr Maleček

 

budeme, mít velkou možnost zastihnou 
je mimo jejích podzemní nory. Slib vyšel 
na prázdno a nedělní lov jsme ukončili v 
15 hodin odjezdem z honitby, tentokrát 
bez úlovku. Spokojenost, ale i únava byli 
vidět ve tvářích všech zúčastněných. Po 
společném nástupu se malá skupinka 
lidí, které ve dvou dnech spojoval tento 
ušlechtilý způsob lovu, kterým je sokol-
nictví, rozjeli do svých domovů.
 Touto cestou bych jmenovitě 
poděkoval Vítku Malečkovi a Petru 
Černému - Jarinovi, kteří mi ulehčili při 
tomto náročné víkendu mnoho sil, při 
zajišťování občerstvení, výřadu, zavádění 
sokolníku po honitbě. Dále děkuji mé 
mamce a jejímu Láďovi, za přípravu ranní 
polévky a dalšího občerstvení, dále sokol-
níkovi Jirkovi Nejedlému a mysliveckému 

Ve dnech 15.–16. ledna se uskutečnilo 
setkání sokolníků v honitbě mysliveck-
ého sdružení Kněžmost. Pozvání přijalo 
devět sokolníků s orly, kterým ku pomoci 
protlačit rákosové porosty přijelo téměř 
dvacet honců. 
 Cílem lovu se pro tentokrát stala liška 
obecná, poněvadž její zvýšené početné 
stavy nepříznivě ovlivňují stavy drobné 
užitkové zvěře, jako je například popu-
lace zajíce polního, bažanta obecného a 
dalších druhů savců a ptáků. Termín byl 
vybrán záměrně, kde se předpokládalo, 
že se tento netradiční lov uskuteční na 
sněhové pokrývce a celé akci to přidá na 
romantice a důstojnosti. 
 Začátkem ledna však přišlo citelné 
oteplení, při kterém roztál veškerý sníh. 
Pole i louky byly téměř všude zaplaveny 
vodou, chůze v podmáčeném rákosovém 
porostu byla nad síly mnoha honců, ale i 
samotným sokolníkům s orly. Nepřízeň 
počasí nás doprovázela po celou sobotu, 
přesto první den lovu, honci z rákosu 
vytlačili dvě lišky, které byly úspěšně 
odlovené. 
 Šťastnými sokolníky se stali pani 
Radek Staněk a Vojta Škrba. Při večerním 
výřadu byly sokolníkům předány úlomky 
na počest odlovení zvěře, tak jak káže 
prastará myslivecká tradice.
 Volná zábava s bohatou tombolou 
ukončila poté úspěšný den. Druhý den v 
neděli, slunce již od ranního nástupu vyku-
kovalo mezi mraky. Teplé sluneční paprsky 
slibovaly, že se lišky budou vyhřívat a my 

Příběhy podkov

do 14.–15. století. Ozuby (výstupky) na kon-
cích z ní sice ohlodal čas, ale po vyčištění a 
konzervaci včelím voskem promlouvá přeci 
jen dosti srozumitelně. 
 Právě tady, západně od Hrádku, v 
místech původních močálů, směřujících 
s proudem Kněžmostky ku Koprníku, leží 
pod černými naplaveninami množství 
kostí i zubů z hospodářských zvířat. Byly 
nacházeny při rozličných zemních pracích. 
Jaký je důvod jejich výskytu? Že mohou 
patřit i koním, napovídají právě podkovy. V 
knížce Jiřího Waldhausera Český ráj očima 
archeologie zaujme z našeho kraje mj. 

bývalo v železe samém!
 Já vás chci ale pozvat za příběhy 
podkov docela jinak, putováním 
do kněžmostských časů dávných i 
pradávných. Někteří čtenáři ještě dokáží 
vzpomenout kravských povozů. Bohatší 
hospodáři zapřahali koně, jinde museli 
vystačit s kravami. A „do tahu“ bylo třeba 
kovat i je tzv. „kravskou půlkou“ (nález na 
druhém obrázku). Kravské kopyto tady 
žádalo docela jinou ochranu. Z nálezů 
existují z oblasti samozřejmě i tradiční 
koňské podkovy, jež lze vznikem datovat 
do minulého století; přímo pod naším 
domem jsme však kdysi při stavbě našli 
i podkovu opravdu vzácnou (obrázek 
třetí).  Protože podobná podkova je 
i ve sbírkách středočeského muzea v 
Benešově, víme bezpečně, že ji lze zařadit 

Nepochybně každá podkova natlučením 
uvedená do života žije svůj příběh. V 
současnosti už nejsou příběhy nijak 
dlouhé (podkovy se mění v krátkém čase 
za nové), ale nebylo tomu tak vždycky!  
 V době, kdy se železo z rudy vyrábělo 
zkujňováním v hamrech, bylo nadmíru 
vzácné. Z těch časů se počíná (jak jsem se 
dověděl od syna) vztahování štěstí k na-
lezené podkově. Opotřebované podkovy 
se totiž chytře v ohni zpětně svářely a ze-
sílený materiál tak znovu účelu posloužil.  
 V dílně jsme si tento způsob aktuálně 
připomněli a na prvním obrázku jej zde 
představujeme. Tak tedy - je zřejmě 
docela jedno, zda si podkovu nade dveře 
přitlučete do podoby „U“ (aby z ní štěstí 
nevypadlo), nebo „klasicky“ zavěsíte na 
skobu obráceně. Opravdové štěstí totiž 
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nepřehlédneme. Po starém Knížecím 
mostě (jak se novodobý název obce vyk-
ládá) zbylo do budoucnosti jistě docela 
dost. Stačí se jenom dívat. 
 Nevím, zda již byly nálezy z naší zah-
rady v Muzeu Mladoboleslavska utříděny 
a zda budou někdy k nahlédnutí, skončily 
tam takové skvosty, jako napálené smolné 
třísky do loučí, střešní šindele či unikátní 
skleněné tabulky. Na slíbené určení stáří 
dřevěných základů pod hladinou zahrad-
ního jezírka zatím čekám. Ještě že vysoká 
hladina spodní vody v místě, jeden z 
nejzajímavějších listů kněžmostské kro-
niky dál zodpovědně ochraňuje.     
                                                                                 

                                                Pavel Kverek       

gra�cké ztvárnění domnívaného zapálení 
Kněžmostu Křižáky. Jejich pobyt se časově 
pohodlně „vejde“ do předpokládaného 
stáří podkovy a podezření se nabízí samo 
- jde tady „jenom“ o provokující náhodu?  
Nejsem odborníkem na historii a kdyby 
se mne ono „staré železo“ s krásnou kres-
bou nedotýkalo přímo, přenechal bych 
hodnocení jiným. Kdo ví, třeba se k tomu 
povolanější zpětně vyjádří a téma se tady 
na stránkách příznivě rozkošatí. 
 Už jsem kdysi dávno napsal, že 
Kněžmostskem šly časy stopou velmi 
výraznou a nic na tom přesvědčení 
neměním. V hromadách zeminy 
všemožných skrývek a výkopů lze objevit 
opravdu poklady. Železné předměty jsou 
bohužel vždy zahaleny mocným obalem 
koroze, ale s trochou předvídavosti je 

Příchod Germánů
tali až ke Krušným horám a Dolní Lužici a v 
polovině 2. stol. př. n. l. začínají jejich první 
nájezdy do Čech.
 Germáni netvořili jednotný státní út-
var, bylo to volné uskupení jednotlivých 
kmenů. Kmeny, sídlící na sever od našich 
hranic v sousedství Keltů od nich převzali 
část jejich technických dovedností a 
nazývají se keltizovanými Germány. A tito 
keltizovaní Germáni pronikli koncem 2. 
stol. př. n. l. labskou soutěskou u Hřenska 
na území Čech. Usadili se nejdříve v okolí 
Děčína a postupně se přes Českolipsko 

přesunuli až do Kobyl u Českého Dubu. 
Šlo pravděpodobně o kmeny Kimbrů a 
Teutonů. Ti se usídlili na řídce osídleném 
keltsko-germánském pomezí a podle osad 
a pohřebišť, nalezených u Podmokel u 
Děčína a Kobyl u Českého Dubu se označují 
jako Podmokelská a Kobylská skupina. 

V posledních dvou stoletích před 
přelomem letopočtu začali na území Čech 
pronikat noví obyvatelé-Germáni. Ger-
máni jako etnikum (národ) se vydělili na 
sklonku doby bronzové na pobřeží Baltu 
a Severního moře kolem roku 750 př. n. 
l. ze staršího etnika severoněmeckých 
popelnicových polí. Název toto původní 
etnikum dostalo podle toho, že své mrtvé 
spalovali a urny s popelem ukládali do 
velkých nekropolí (hřbitovů), které čítaly i 
několik set hrobů.
    Germáni (pragermáni) osídlili pás 
jižního pobřeží Baltu od Gdaňské zátoky 
s ústím Wisly po Dánsko, celé Dánsko s 
přilehlými ostrovy a pobřeží Severního 
moře od Dánska po severní Holandsko. Na 
severu osídlili pobřeží Skandinávie zhruba 
od švédského Stockholmu po norský Ber-
gen. Tolik Pravěké dějiny Čech z roku 1978, 
Vladimír Salač a mapky na internetu.
       Někteří autoři, publikující na internetu 
posouvají vznik pragermánů ve stejném 
teritoriu (území) až na přelom 3. a 2. tisíci-
letí př. n. l., cca k roku 2000 let př. n. l. - o 
1250 roků dříve, než ostatní autoři. Prager-
máni byli pravděpodobně rybáři a paste-
vci. Na zdejších písčitých a rašelinných 
půdách, místy značně podmáčených bylo 
pěstování obilovin jako v ostatní Evropě 
v pravěku prakticky nemožné. Na většině 
germánské pravlasti dodnes převažuje 
dodnes pastevní chov dobytka nad rost-
linnou výrobou, ať je to Holandsko, sever-
ní Německo nebo Dánsko a nutno říci, že 
na špičkové úrovni.
  A z této pravlasti se Germáni začali 
stěhovat na jih a východ kontinentu. 
Kolem roku 500 př. n. l. se dostali na 
východě za Wislu a na západě se dostali 
až k Rýnu, kolem roku 250 př.n.l. se dos-

 Tento první vstup Germánů na území 
Čech se pravděpodobně obešel bez vo-
jenských střetů. Germáni osídlili řídce os-
ídlenou krajinu na keltsko-germánském 
pomezí a vzhledem k různým způsobům 
hospodaření si pravděpodobně nekonku-
rovali. Germáni pásli svůj dobytek na 
chudých půdách germánsko-keltského 
pomezí a Keltové hospodařili na jižněji 
položených úrodnějších půdách. 
Navíc v letech 90 až 60 př. n. l. Keltové 
začali hromadně opouštět Čechy. Zda 
to způsobil strach z nově příchozích 
Germánů, nebo klimatická změna (och-
lazení a zvýšení srážkové činnosti, které 
značně snížilo výnosy obilovin, na kterých 
byli Keltové závislí) nemohu posoudit. O 

přesunu Keltů do teplejších 
částí Evropy nám zanechal 
písemné zprávy řecký 
zeměpisec Strabón ve svém 
mnohosvazkovém díle - 
včetně přesného datování 
uvedeného přesunu. Čeští 
Keltové se přesunuli na 
jižní Moravu, jižní Sloven-
sko, do Maďarska a Dolních 
Rakous.
    Poslední zbytky 
keltského osídlení zničil 
kmen Markomanů, který 
během krátké doby osídlil 
Čechy i Moravu. Jejich bo-
jovníci vyplenili a vypálili 
všechna dosud osídlená op-
pida v Čechách. Důkazem 
vojenských střetů jsou nary-

chlo zesilovaná opevnění 
osídlených oppid, zátarasy v branách na 
keltské Závisti a hromady valounů v ob-
ranných postaveních Keltů coby praková 
munice. Markomani zničili oppida jako 
střediska možného ozbrojeného odporu 
a navíc, bohatství, uložené za jejich hrad-
bami bylo příliš velkým lákadlem.

Výběr keramiky - podmokelská a kobylská skupina

obr 2.

obr 3.
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Literatura a zdroje:
Radomír Pleiner - Alena Rybová - Pravěké 
dějiny Čech - Praha 1978
Internet - historie - Germáni
                                                                                  

  Ing. Theodor Honický, spolupracovník
   Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě

 Tyto boje, zvané Markomanské války, 
se odbývaly v letech 9 -19 n. l. Zprávy o 
nich nám zanechal římský důstojník a 
pravděpodobně i jejich přímý účastník Vel-
leius Patricullus, které sepsal pro římského 
císaře Tiberia. Historikové mu sice vytý-
kají tendenčnost a nepřesnost, ale to je 
bolest všech podobných zpráv, kroniky 
nevyjímaje. Autoři v nich velebí zadavatele 
a hanobí jejich nepřátele, čímž značně trpí 
jejich historická hodnověrnost.
    Markomany zpopularizoval i spisovatel 
Eduard Štorch ve svém románu Zlomený 
meč. Popisuje zde kmen Markomanů s je-
jich náčelníkem Marobudem a jeho tajem-
ným sídlem jménem Marobudum. Toto 
sídlo dosud nebylo nalezeno, ač ho gener-
ace archeologů hledají nejméně 150 let. V 
dobách romantismu bylo za Marobudum 
považováno keltské oppidum Velká Závist 
na soutoku Břežanského potoka s Vltavou 
na jejím pravém břehu naproti Zbrasla-
vi. Romantikové zde zbudovali zděný 
Marobudův stolec a altán. V polovině 60. 

let 20. století zbyly z Marobudova stolce 
ruiny a dřevěný altán zmizel úplně. V 
dobách romantismu bylo toto oppidum 
oblíbeným cílem pražských výletníků, leží 
totiž nad železniční zastávkou trati Praha 
- Čerčany a pod zastávkou je přívoz přes 
Vltavu do Zbraslavi. 

Okresní kolo Svojsíkova závodu 2011
tábořiště postavené v lesoparku Důně. 
 Pro skauty a skautky z celého okresu 
budou připraveny špičkově propracované 
úkoly, které je prověří jak fyzicky, tak psy-
chicky. Soutěžní družiny budou muset v 
praxi prokázat nejen skautské dovednos-
ti, jako je orientace v terénu, či táboření, 
ale také schopnosti, které jsou nezbytné v 
běžném životě. 

 V neposlední řadě musejí účastníci 
předvést, jak jsou schopni spolupracovat 
v jednotlivých týmech. Celé závody bu-
dou zabaleny do příběhu, který účastníky 
určitě nadchne. Ti úspěšní se mohou těšit 
na postup do krajského kola, těm ostat-
ním zůstanou skvělé, nezapomenutelné 
vzpomínky a zážitky.

Tomáš Mahr

Blíží se jedna z nejočekávanějších 
tradičních akcí skautů v celé České repub-
lice - Svojsíkovy závody. Letos se iniciativy 
okresního kola chopili skauti z Kněžmosta 
a okolí. Stanou se tak pořadatelem jedno-
ho z mnoha základních kol této soutěže.  
 Akce se uskuteční ve spolupráci s obcí 
Kněžmost ve dnech 9.–10. dubna 2011. 
Jako hlavní zázemí celé akce bude sloužit 

Zásahy a aktivity hasičů z Kněžmosta 
hasičů ve Škodě Auto, po tomto školení 
velitel svolal jednotku a proběhlo školení 
všech členů jednotky v hasičské zbrojnici

• 6. března proběhlo školení řidičů.
Na videa a fotky ze zásahu, cvičení 
a ukázek se můžete podívat na 

www.sdhknezmost.cz
            

    Zbyšek Orzech 

- 4 x technická pomoc
- 4x čerpání vody
- 3x záloha na druhý vůz
- 598 hodin a 30 min strávený čas u 
zásahů
- Nejdelší zásah trval 5 dní

• V lednu proběhla výroční schůze sboru 
dobrovolných hasičů Kněžmost.

• 26. února proběhlo školení velitelů jed-
notek a velitelů družstev na hasičské 
stanici v Mladé Boleslavi a u závodových 

Zásahy a ukázky:
Prosinec
17. 12. 2010 – technická pomoc, vytažení 
nákladního vozu s návěsem z příkopu        
zpět na komunikaci

26. 12. 2010 - požár domu v Dolním 
Bousově

Statistika za rok 2010:
• Jednotka vyjížděla celkem k 18 událo-
stem.
- 10 x požár

V dubnu proběhne sběr železného šrotu, akumulátorů a to 
v neděli 17. 4. 2011

Začátek bude v 9 hodin, a proto prosím všechny občany, aby šrot určený k odvozu vytáhli 
před dům až v neděli nebo vám rádi pomůžeme tento šrot vynést z vašeho pozemku. 

Pasové zápony z hrobů podmokelské a kobylské skupiny - stejné nálezy 
pocházejí  i z pohřebiště v Chocnějovicích (okr. Mladá Boleslav)
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patří mezi obce, kde poskytuje své so-
ciální služby, a to jak osobám žijícím 
doma, tak obyvatelům zdejšího Domu s 
pečovatelskou službou.
 V minulosti pořádal Spokojený domov 
v Kněžmostě také řadu volnočasových ak-
tivit pro seniory (počítačové kurzy, kurzy 
orientálního tance), které však musely 
být z �nančních a organizačních důvodů 
pozastaveny. Věříme však, že v budoucnu 
dojde k jejich pokračování, protože se staly 
velmi oblíbenými. O počítačové kurzy je 
dosud velký zájem a skupina orientálních 

tanečnic nad 60 let pod vedením lektorky 
Terezy Outratové má za sebou mimo jiné 
úspěšné vystoupení na našem bene�čním 
plese v Mladé Boleslavi a objevila se i v 
pořadu České televize Barvy života.
 Jedním z cílů Spokojeného domova 
je také podporovat mezigenerační tol-
eranci a spolupráci. Pořádáme řadu akcí, 
na kterých se mohou jednotlivé generace 
setkávat, a ukazuje se, že si mají navzájem 
co říct.
 Pečovatelskou službu Spokojeného 
domova můžete podpořit v rámci veřejné 
sbírky Babičce a dědečkovi s láskou. 
Finanční příspěvky lze zasílat na číslo 
účtu 208175635/0300, případně hodit 
do dřevěné kasičky ve tvaru domečku v 
mnichovohradišťské Cukrárně Za rohem. 
Do budoucna nevylučujeme ani umístění 
kasičky na některém z míst v Kněžmostě. 
Děkujeme za vaši pomoc.

Pro zájemce o naše sociální služby je k 
dispozici telefonní číslo 773 565 341, 
veškeré informace najdete také na inter-
netové adrese

http://www.spokojeny-domov.cz

Petr Novák, DiS

Spokojený domov 
usnadňuje stáří zdravým i nemocným
Občanské sdružení Spokojený domov již 
sedmým rokem poskytuje sociální služby 
seniorům a zdravotně postiženým v 
našem regionu. Sdružení pomáhá těmto 
lidem co nejdéle setrvat v jejich domácím, 
přirozeném prostředí.    
 Pečovatelé a pečovatelky docházejí 
do jejich domácností a pomáhají jim 
například s podáváním jídla a pití, při 
úkonech osobní hygieny či při přemístění 
z lůžka na invalidní vozík. Sdružení 
působí v okolí měst Mnichovo Hradiště, 
Mladá Boleslav, Jičín a Turnov. I Kněžmost 

Snímek zobrazující obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Kněžmostě spolu s naší pečovatelkou Hanou Rejzkovou byly pořízeny v říjnu 
2010 pro DMS kampaň Nadace Taťány Kuchařové - Krása pomoci. Nadace fotografovala v organizacích, které v minulosti podpořila.
Foto: Martin Kámen 

Jak se povedl 4. školní ples
veselé a říká se, že smích je kořením života, 
takže v téhle chvíli jsme si život notně 
okořenili. 
 Děkuji tedy všem, kteří ples zpestřili 
svým vystoupením, navíc bez nároku na 
honorář. 
 Chci poděkovat i všem hostům, kteří 
nelitovali pátečního večera a na ples přišli.  
Přispěli tím k příjemnému průběhu plesu 
a také do pokladny SRPŠ. Je mi trochu (víc 
než trochu) líto, že si na tento ples nenašlo 
cestu více rodičů a ať si lámu hlavu, jak 
chci, nemohu přijít na to, proč. 

                                                             
                                               Hana Bejrová

  zástupce ředitelky  

naše pozvání a opět zatančila se svým 
tanečním partnerem Tomášem Turkem 
– pohled na tento taneční pár je oprav-
du nádherný. Mají již jen malý krůček k 
vytančení nejvyšší třídy, které lze v tan-
cování dosáhnout, a to třídy mezinárodní.      
 V současné době se věnují především 
standardním tancům. Lenka tedy přivedla 
své mladší kamarády Moniku Žapkovou a 
Petra Melčáka. Ti zatančili latinskoamer-
ické tance. Jejich předtančení bylo velmi, 
velmi milé. 
 Krásné byly i orientální tance, vys-
toupení tanečnic Míly, Lídy, Martiny, Uršuly 
a Evy z  taneční skupiny SHAREEFA. 
Program končil půlnočním překvapením 
divadla Človíček,  parodií na �lm Slunce, 
seno... Tak  tohle bylo naprosto spontánní, 

A 4. ples Sdružení rodičů a přátel školy 
při ZŠ Kněžmost je historií. Myslím, že 
nejenom za sebe mohu říci, krásnou 
historií. Hosté se velmi dobře bavili, 
s chutí tančili, byli rozesmátí a to je 
jeden z důvodů, proč ples společně s 
rodiči pořádáme. 
 Snad každému se podařilo vyhrát 
něco z bohaté tomboly, za kterou mu-
síme poděkovat sponzorům, jejichž 
jmenný seznam najdete na webových 
stránkách školy. 
 Program byl jistě zajímavý. Svo-
ji sestavu zacvičila děvčata 8. a 9. 
ročníku ZŠ, taneční umění předvedla 
Kristýnka Trojánková, která zatančila 
orientální tanec s vějířem. Lenka Ko-
palová, naše bývalá žákyně, neodmítla 
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Návraty domů do Kněžmosta 
 Všechno, co se tam děje, sleduji z větší 
dálky jako řadová zastupitelka a starostou 
je ten, kdo byl na naší kandidátce první. 
Na jaře loňského roku jsme se rozhodli, 
že se přestěhujeme do Kněžmosta. Po 
dlouhých devatenácti letech se ozvaly 
daleko silnější a hlubší kořeny. Přesto 
jsem v listopadu složila slib a stala se za-
stupitelkou právě v Odoleně Vodě.  Po 20 
letech tam totiž došlo k obrovské změně 
ve vedení a máme šanci za necelé další 
4 roky změnit alespoň část z toho, co se 
nám nelíbilo. Je to zavazující a nebylo by 
zrovna fér zvednout kotvy a nechat to za 
sebou „plavat“.
 Ptáte se, jak s tím vším souvisí můj 
návrat domů? Věřte, že opravdu hodně. 
Vracíte se do míst, kde vám to dříve příliš 
atraktivní nepřipadalo, protože chybělo 
srovnání. Zatímco se výše zmíněná Odole-
na Voda se za těch 20 let téměř nezměnila, 
Kněžmost určitě ano. A není to o ničem 

jiném, než o lidech. Mnohokrát se mi pot-
vrdilo, že když opravdu chcete, aby se něco 
změnilo, nakonec se to podaří, přestože je 
cesta k cíli hodně trnitá. 
 Nevadí mi, že budu pro lidi na Vodolce 
vždycky přistěhovalkyně. Dění ve městě 
mě bude zajímat, protože jsme tam strávili 
poměrně velký kus našeho života a máme 
tam taky řadu přátel, kteří nám zůstanou 
napořád. Kněžmost je proti Odoleně Vodě 
úplný ráj na Zemi a není to jen přírodou, 
která je kolem. Je to taky celkovým 
uspořádáním a náladou. Těžko se to pop-
isuje, možná je to nepřenosný dojem, to 
sama neposoudím. 
 Vždycky a všude bude co zlepšovat 
a měnit k lepšímu, ale taky je dobré vědět, 
že může být mnohem hůř. A tak jediné, co 
nás trochu zmáhá, je cestování do Prahy za 
prací. Zatím se to přežít dá a až to jednou 
nepůjde, prostě to změníme.  

Veronika Vendlová

Už na základce jsem věděla, že chci stu-
dovat někde jinde a že chci poznat i jiné 
země. Kočovný a dobrodružný život je 
zajímavý, protože doma „za pecí“ moc 
zážitků není. 
 Jednoho dne si ale člověk uvědomí, že 
už by rád zapustil nějaký ten kořínek.
Zapustila jsem kořínky v Odoleně Vodě, 
kde jsme s mým mužem strávili 7 let a do 
našeho tehdy úplně nového bytu se nám 
také narodil náš zatím jediný potomek.  
 Poměrně hodně jsme se angažovali 
do veřejného dění a od začátku jsme 
věděli, že Odolena Voda potřebuje nabrat 
jiný směr a odvážný vítr do plachet. Jasně, 
proč ne, budu starostkou, asi jako Soptík 
požárníkem.  
 Ve městě, kde žije více než 5 a půl ti-
síce obyvatel a kde stále dvě třetiny z nich 
vzpomínají na zlatou éru 70. let a zatracují 
většinu nového, není snadné uspět.  Na-
konec se to naší kandidátce podařilo.  

Masopustní radovánky ve školce

Nastal čas, kdy už máme zimy dost a rádi 
bychom se s ní rozloučili. Vrátili jsme se 
tedy na chvilku k tradicím a přivítali jaro 
masopustem.Vyrobili jsme si tradiční 
masky a barevné klobouky a v úterý ráno, 
kdy nás krásně hřály první paprsky jarního 
sluníčka, jsme pobrali hudební nástroje, 
košíček na dobrůtky a s krásně nastrojen-
ými dětmi jsme konečně vyrazili do obce 
Kněžmost. Náš malý průvod jsme doprová-
zeli tradičními masopustními písničkami a 
řinčením hudebních nástrojů. A věřte, že 
toto si děti náležitě „vychutnaly“! 
 Líbilo se nám, že i řidiči na nás reago-
vali troubením a máváním.Chtěli bychom 
poděkovat těm, kteří dětem darovali 
spoustu dobrůtek a balónky. Jsme rádi, že 
tato krásná staročeská tradice neupadla 
v zapomnění a společně s námi ji oslavila 
spousta z Vás.
 Celý masopustní týden jsme završili 
pohřbením basy a masopustním karnev-
alem, jak se sluší a patří k pořádné maso-
pustní veselici!

Učitelky „zelené třídy“

Děti ze zelené třídy se převlékly do masopustních masek
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Uzávěrka  příštího čísla ZPRAVODAJE  je 4. 6. 2011

V měsíci dubnu:
80 let  František ŠAVRDA, Čížovka
70 let  Josef ZAHRÁDKA, Kněžmost
70 let  Marie ŠPAČKOVÁ, Malobratřice
70 let  Jaroslava MACHOVÁ, Kněžmost

V měsíci květnu:
70 let  Věra MATOUŠOVÁ, Malobratřice
70 let  Jaroslav VERNER, Kněžmost
65 let  Jindřiška KAŠPAROVÁ, Žantov
65 let  Marie HAMÁČKOVÁ, Kněžmost

V měsíci červnu:
85 let  Marie PUTÍKOVÁ, Kněžmost
75 let  Milada HYKOVÁ, Kněžmost
70 let  Ing. Vlastislav PAŽOUT, Koprník

•••
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví a do 
dalších let štěstí, spokojenost a radost 
ze života.

NARODILI SE...
06. 11. 2010  Sára VOKROUHLECKÁ, Kněžmost
02. 12. 2010  Bára KASTNEROVÁ, Kněžmost
05. 01. 2011  Anna BARTOŇOVÁ, Kněžmost
05. 01. 2011  Marie BARTOŇOVÁ, Kněžmost
16. 02. 2011  Anna SAJDLOVÁ, Kněžmost

ZEMŘELI...
14. 12. 2010  Danislava VAŇKOVÁ, Kněžmost
28. 01. 2011  Karek MACH, Kněžmost
28. 01. 2011  Vincenc NEČAS, Žantov
14. 02. 2011  Bohuslav MIKOLÁŠEK, Kněžmost

JUBILEUM OSLAVÍ ...

Žádáme občany, aby se, v případě souhlasu se 
zveřejněním svých osobních údajů ve společenské 
kronice Zpravodaje, dostavili na Obecní úřad v 
Kněžmostě a svůj souhlas potvrdili písemně na místě 
(v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.). Formuláře 
jsou k dispozici na podatelně obecního úřadu, mají 
je rovněž všichni osadoví starostové. 
Děkujeme za spolupráci.

  P r o d e j   s l e p i č e k 

Drůbež Červený Hrádek, �rma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant  

žíhaný, kropenatý, černý, a modrý.
Stáří slepiček 18–20 týdnů.

Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Cena 138–148 Kč/ks dle stáří. 

Prodeje se uskuteční  
ve  středu 30. března 2011 v 16.40 hod.

v Kněžmostě na parkoviště u tenisových kurtů. 
Případné bližší informace tel.: 728605840, 415740719, 

728165166.

UPOZORNĚNÍ

OS Diakonie Broumov vyhlašuje Sbírku použitého ošacení. 
V našem regionu bude sběrným

místem se zajištěnou službou ZŠ Kněžmost.

Dary prosíme dodat v termínech: 
pátek 1. 4. a neděle 3. 4. 2011 vždy od 13–17 hodin.

Sbírka se týká zejména sezónního oblečení všech velikostí; 
lůžkovin, prostěradel, ručníků,

utěrek; látky (od 1 m²); nádobí, příbory atd.; 
přikrývky, polštáře,deky; obuv a hračky (nepoškozené).

(Věci prosíme do krabic či igelitových pytlů, čisté a suché)!

Informace na telefonu: 224 316 800, 224 317 203 nebo na OÚ 
Kněžmost 326 784 141.

5. března 2011 by oslavil 
90. narozeniny 

pan Stanislav Česák, 
dlouholetý vedoucí 
drogerie na náměstí 
v Mnichově Hradišti.

Letos 29. srpna si také 
připomeneme 10 let od 

jeho úmrtí.

S láskou stále vzpomínají 
Alena Kyselová a Jana Nováková, dcery s rodinami

Základní škola a mateřská škola 
Kněžmost přijme do pracovního poměru 

školníka.
Úvazek  cca 0.25, nástup možný ihned.

Informace poskytne kancelář ZŠ, 
tel.: 326 784 166
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