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zdarma 
 

Vážení občané, 

Vánoce už doslova klepou na dveře, kouzlo adventu a očekávání jsou tu. Každodenní starosti dostávají 

trochu jiný nádech. Většina z nás se snaží chovat slavnostněji, tolerantněji, prostě snažíme se být jaksi 

lepší. Možná, že tato předsevzetí bychom mohli zkusit realizovat i v každodenním životě. Nasát tuto 

okouzlující atmosféru můžete určitě i na právě probíhajících adventních setkáváních, na která vás tímto 

co nejsrdečněji zveme. Protože tyto prosincové Novinky jsou v tomto roce poslední, přeji vám, ať 

dokážete nejen Vánoce prožívat jako děti ale ať si něco ze své dětské duše s sebou nesete každý den. 
Ing. Karel Hlávka, místostarosta obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

 

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

 

PO: 22.12.2014 omezený provoz 

ÚT: 23.12.2014 omezený provoz 

PO: 29.12.2014 omezený provoz 

ÚT: 30.12.2014 zavřeno 

ST: 31.12.2014 zavřeno 

PÁ: 02.01.2015 zavřeno 

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

 

PO: 22.12.2014 otevřeno 13.00 - 16.00 

ST: 24.12.2014 zavřeno    

ČT: 25.12.2014 zavřeno 

SO: 27.12.2014 otevřeno 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 

PO: 29.12.2014 otevřeno 13.00 - 16.00 

ST: 31.12.2014 zavřeno 

ČT: 01.01.2015 zavřeno 

SO: 03.01.2015 otevřeno 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 

 

Upozorňujeme občany, že od prosince 2014 končí možnost ukládání bioodpadu do sběrného místa. 

Bioodpad bude možno opět uložit od března 2015. 

 

Obec Kněžmost má zájem o obsazení místa správce hřbitova v Kněžmostě a stále hledá vhodného 

kandidáta na vedení obecní kroniky. Bližší informace u místostarosty obce. 

 

Termín veřejného zasedání zastupitelstva obce je určen na úterý 16. prosince 2014 od 18.00 hodin 

v budově Základní školy v Kněžmostě. 

 

Redakční komise připomíná uzávěrku zimního Zpravodaje obce Kněžmost, č. 4/2014, která je stanovena 

na 5. prosince 2014. Vzhledem k tomu, že Zpravodaj musí být hotov ještě před Vánocemi (v 51. týdnu) 

nemůže redakční komise respektovat články, odevzdané po 5. prosinci. Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 



 

ŠKOLA 

Ze základní školy: 

Ve čtvrtek 4. 12. 2014 od 15 hodin proběhne na základní škole tradiční Vánoční jarmark. Přijďte s námi 

užít vánoční atmosféru. 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se uskuteční v úterý 3. 2. 2015 v době od 13 do 16 hodin. 

Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy v průběhu měsíce prosince. 

 

Z mateřské školy: 

Besídky v mateřské škole proběhnou v následujících termínech: červená  a zelená třída 9.12. od 15.00 

hod., žlutá třída 11.12. od 15.00 hod. Těšíme se na všechny diváky. 
Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 

OSTATNÍ 

 

Zazimování 

Babí léto je už za námi a listopad se ukázal tak, jak bývá zvykem – deště, mlhy, vítr a ochlazení, které 

oznamuje nadcházející zimu. Naštěstí Martin nechal svého koně ve stáji a tak jsme mohli sklidit kukuřici 

i na zbývajících pozemcích. Teď už jen dosít pšenici (v době, kdy článek vychází je možné, že už je 

doseto) a připravit pozemky na jaro – na setí kukuřice a pak už můžeme zazimovat i poslední stroje. 
Ing. Lenka Vélová, AgroVation k.s. 

 

Kontakt v případě potíží nebo jiných stížností na společnost Agrovation Kněžmost k.s.: 

Ing. Lenka Vélová, telefonní číslo 739 589 567. 

 

Společnost Tyres Kněžmost s.r.o. vám nabízí  každou sobotu od 8.00 – 12.00 hodin ve skladu ovoce 

v Bosni  prodej bio  jablek na přímý konzum nebo na uskladnění. Upozorňujeme vás, že poslední prodej 

bio jablek  před vánočními svátky se uskuteční v sobotu  dne 20. 12. 2014.  
 

 

POZVÁNKY 

SDH Solec - Malobratřice a spolek Solínek vás srdečně zvou na "ADVENTNÍ ZÁBAVU" v sobotu     

29. 11. 2014 od 20:00 hodin v hasičské zbrojnici v Solci. K poslechu a tanci zahraje Petr Jurišica. 

Vstupné 80,- Kč. 

 

SDH Kněžmost zve rodiče s dětmi v sobotu 6. 12. 2014 na „MIKULÁŠSKOU NADÍLKU“ 

s loutkovým představením. Akce se koná v restauraci U Hasičů v Kněžmostě od 14.00 hodin. Své děti 

můžete přihlásit u pana Miloše Herbsta na telefonu: 724 917 300. Těšíme se na vaši účast! 

 

Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě a Obec Kněžmost vás zvou na 

adventní setkávání ve dnech: 

  

30. 11. 2014 od 16.00 hodin v místním kostele a následně od 17.00 hodin "ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMEČKU" na náměstí, kde zazní koledy v podání žáků základní školy a za zvuků 

fanfár se rozsvítí vánoční strom. Na náměstí bude připraveno také občerstvení a několik stánků s 

vánočními drobnostmi. 

 

5. 12. 2014 od 17.00 hodin v místním kostele se „Svatým Mikulášem, anděly a čertem“, 

 

12. 12. 2014 od 17.00 hodin v místním kostele zazní "ADVENTNÍ KONCERT" se sborem Zvonky,  

 

21. 12. 2014 od 16.00 hodin v místním kostele a od 17.00 hodin Divadélko Človíček pořádá ve dvoře 

hostince U Cerhů charitativní představení "NAROZENÍ JEŽÍŠKA" s živou hudbou a občerstvením. 

Výtěžek z představení bude věnován paní Pavlíně Šimůnkové z Drhlen jako příspěvek k zajištění 

pečovatelské služby. 

 
 

Měsíčník Novinky z Kněžmostska, vydavatel: obec Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost, IČ: 00238023, e-mail:                 

redakce.novinky@knezmost.cz, uzávěrka: 25. den v měsíci, redakční komise: Stanislava Drdolová, Karla Mikešová, Mgr. Marie Adela Pokorná, 

Hana Prokorátová. Náklad: 1000 výtisků, Ev. Č. MK ČR E 20943. Názory uveřejněné v měsíčníku nemusí být vždy v souladu s názory redakce.                

Vydávání příspěvků se řídí zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, Tiskový zákon. 

 

mailto:redakce.novinky@knezmost.cz

