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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané. 
Konec měsíce přináší již tradičně další informační list do vašich domácností. Vychází jen pár dnů po 
Zpravodaji obce Kněžmost a náplní budou opět spíše krátká sdělení či upozornění na různé akce. 
Obě zmíněné tiskoviny jsou k dispozici zdarma, ve snaze informovat veřejnost co nejhlouběji. 
Věříme, že jste tyto skutečnosti již zaznamenali a periodika se stanou vítanými společníky. 
 

Zprávy z radnice 
 
- Rada obce informuje o povolení průjezdu spanilé jízdy kamionů v rámci akce Kamion show 2011, 
konané 14. května v Hoškovicích na letišti. Start jízdy z místa konání se předpokládá v 11:30 
 
- Rada obce schválila záměr pronajmout pozemek v areálu koupaliště za účelem provozování 
občerstvení 
 
- Rada obce zřizuje komisi pro životní prostředí v tomto složení: Bc. Pavel Jareš (předseda) 
                                                                                                        Pavel Kverek 
                                                                                                        Stanislav Bejr 
 
- Rada obce zřizuje kulturní komisi v tomto složení: Jitka Bartošová (předsedkyně) 
                                                                                          Hana Prokorátová 
                                                                                          Zdenka Brdlíková 
                                                                                          Ivana Cenefelsová 
                                                                                          Renata Červená 
 
- Rada obce děkuje paní Ivaně Cenefelsové za uspořádání besedy s cestovatelem Jiřím Márou 
 
- Rada obce vyzývá předsedy osadních výborů k nahlášení povahy hromad klestí, zamýšleného ke 
spálení v rámci čarodějnic. Nevhodné materiály nutno bezpodmínečně v součinnosti s OÚ vyčlenit! 
 
- Rada obce dále informuje, že ze spolupráce ZŠ a obce vzešel dotazník směrem k rodičům dětí, kteří  
mají možnost navštěvovat zdejší zařízení. Cílem akce je získat přehled o hodnocení tohoto subjektu, 
či zvážit možnosti rozšíření aktivit. Dotazník je k dispozici již nyní ve škole! 
 
Další informace o dění v regionu lze získat na nové webové stránce obce : www.knezmost.cz  
 
   
Omluva 
V únorovém čísle měsíčníku došlo k chybě. Správně má být u předsedy osadního výboru Suhrovice, 
Drhleny, Čížovka uvedeno: Ing. Jaroslav Hašlar. Za vzniklé nedopatření se omlouvám. 
 



 Jiná sdělení 
 
 

... Pálení čarodějnic 
 
     Na samý konec měsíce dubna připadá tradiční slavnost „Pálení čarodějnic“. Akce je hojně 
navštěvována veřejností, místní pořadatele stojí přípravy nemalé úsilí i určitou zodpovědnost. Jedna 
z podmínek bezproblémového průběhu slavnosti již byla zmíněna na první straně, ve vztahu 
k osadním starostům (nevhodné palivo), další výzva směřuje k účastníkům a upozornění pak k těm, 
kteří na hromady klestí „přispívají“.  
     Žádáme návštěvníky, aby dbali bezpečného nakládání s ohněm a aby se chovali ohleduplně 
k okolí. Dále žádáme ty, kdož na hromady přispívají materiálem, aby zodpovědně volili, co shořet 
může (s ohledem na zdraví návštěvníků i kvalitu ovzduší). Na odlehlejších stanovištích dochází 
k přeměně vater v skládky nepořádku. Nejsme schopni tato místa nikterak ohlídat a bude bohužel 
nutné jejich „vyčištění“ před samotným zapálením dodržet. Apelujeme na ohleduplnost, vždyť svátek 
jara - poté, co ze sebe definitivně setřepal nálepku „mírových ohňů“, může být při dodržení 
základních pravidel zajímavý! Změny tradičních míst nebyly nikým hlášeny, tedy platí ohniště stará. 
 

... Jarní úklid 
 
     V měsíci dubnu dojde k pravidelnému čištění chodníků a komunikací obce. Bylo by prospěšné, 
kdyby obyvatelstvo k tomuto záměru přispělo tím, že (podobně jako se sněhem) v rámci možného, 
obslouží prostor před svým bydlištěm. Je samozřejmě na zvážení každého, jak se k dobrovolnosti 
postaví, budou jistě mnozí, kdo se nepřipojí - ať už z jakéhokoliv přesvědčení. Tím spíše patří 
poděkování všem, kteří si onen jarní čas s malou spoluúčastí automaticky plánují. A pak 
jsou mnohde v oblasti tací, kteří se dokonce k účelu schází vespolek. Ví, proč tak činí a patří jim dík 
bezpochyby největší! Stejně, jako těm, kdož během sezóny zdobí mnohá veřejná prostranství 
vkusnými předzahrádkami. Vážíme si toho a děkujeme. 
 

... Akce pro veřejnost 
 
     SDH Kněžmost informuje, že: 
                                                      17. dubna proběhne sběr železného šrotu a akumulátorů 
                                                       Začátek: 9:00 (šrot před dům až v neděli, rádi pomůžeme!). 
 
                                                      30. dubna zveme k slavnosti Pálení čarodějnic                                                    
                                                      Začátek: 19:00 (Kněžmost – náměstí). Odtud lampiónovým  
                                                      průvodem přejdeme do Důní. Hudba i občerstvení je zajištěno!  
                                                      Akce se koná za každého počasí. 
       
Pozvánka do přírody: 
 
30. dubna proběhne 11. ročník Vítání ptačího zpěvu. Začátek: 7.30 (Rohatsko – rybník Kyselák). 
Z místa, kde možno parkovat pod lipami (povoleno příslušným OÚ), se vydáme na tři kilometry 
dlouhý okruh k rohatským Horám. Jde o nenáročnou dopolední vycházku za komentovanými krásami 
regionální přírody. Stará pískovna připomíná tajgu a lze v ní očekávat velké vzácnosti z řad 
obojživelníků a motýlů. Vhodné i pro cyklisty. Rádio Jizera se zřejmě připojí, akci zařadilo do svého 
cyklu Boty toulavý. Ukázka kroužkování. Zve P. & T. Kverkovi. 
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