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ZPRÁVY Z RADNICE 

Uzávěrka zimního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena již na úterý 3. prosince 2019. Své příspěvky 

zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kněžmost se bude konat v zasedací místnosti obce Kněžmost, 

Na Rynku č.p. 218  v 1. patře, nad knihovnou dne 12.12.2019 od 17.00 hodin. 

 

ZAHÁJENÍ ADVENTU 

NEDĚLE 1.12.2019 
 

15:00 hodin 

Dětské hudební vánoční představení s Dagmar Čemusovou, v neděli 1.12.2019 od 15.00 hodin v zasedací 

místnosti AgroVation, Nádražní 114, Kněžmost. 

16:15 – 18.00 hodin 

Vánoční setkání Na Rynku s vánoční hudbou, našimi sousedy a malým občerstvením. 

17:15 hodin 

Rozsvícení vánočního stromu. 

18:00 hodin 

Slavnostní koncert pěveckého sboru Charmone k otevření stálé expozice Kněžmostského betlému a 

Božího hrobu v kostele sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě. Poprvé k vidění ojedinělého nového ztvárnění 

historického betlému z roku 1905. 

 

ŠKOLA 

Následující hodiny ve školní tělocvičně jsou k dispozici pro veřejnost. Cena 200,- / 60 min. květen - září, 

300,- / 60 min. říjen - duben. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy. Tel.: 739 028 084, e-mail: 

reditelka@zsknezmost.cz. Pondělí 16-21 hodin, úterý 19-21 hodin, středa 16-18 hodin, 20-21 hodin, čtvrtek 

19-21 hodin, pátek 16-21 hodin 

 

POZVÁNKA ŠKOLA 

VÁNOČNÍ JARMARK 

ZŠ Kněžmost vás zve na vánoční jarmark, který proběhne v aule základní školy 28.11.2019 od 15:30 hodin. 

Prodávat se budou výrobky žáků základní školy.  

VÁNOČNÍ KONCERT 

Dále vás zveme na vánoční koncert žáků základní školy, který se uskuteční také v aule základní školy dne 

17.12.2019 od 16:30 hodin. 
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POZVÁNKY KVCK Kněžmost 

PUTOVÁNÍ ZA BETLÉMSKOU HVĚZDOU 

Dětské hudební vánoční představení s Dagmar Čemusovou, v neděli 1.12.2019 od 15.00 hodin v zasedací 

místnosti AgroVation, Nádražní 114, Kněžmost. 

VÁNOČNÍ POHÁDKOVÉ PONDĚLKY S TVOŘIVOU DÍLNIČKOU 

Sýkorka Alžběta vás bude provázet každé prosincové pondělí 2.12., 9.12., 16.12., 23.12. Vezměte si 

sebou malý zvoneček. Čtení je hra! Opravdu! Nejsem žádná popleta! Těší se na Vás, vaše Alžběta. 

 

POZVÁNKY 

 

VZPOMÍNKY NA 1. SVĚTOVOU VÁLKU  

Zveme Vás na setkání nad knížkou kněžmostského rodáka Františka Prokoráta „Vzpomínky na 1. světovou 

válku a zajetí v Rusku“ dne 26.11.2019 v 17.00 hodin v nové knihovně Kněžmost, Na Rynku 218. Setkání 

připravila a těší se na Vás Hana Bejrová. 

 

ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ 

Spolek přátel kultury, obec Kněžmost a Farnost Kněžmost Vás zvou na letošní ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ 

v kostele sv. Františka Serafínského. 

 V neděli 1.12.2019 v 18.00 Slavnostní koncert pěveckého sboru Charmone k otevření projektu 

Kněžmostský betlém a Boží hrob. 

 Ve čtvrtek 5.12.2019 v 17.00 Setkání s Mikulášem. 

 V neděli 8.12.2019 v 17.00 Koncert Sboru dobrovolných muzikantů z Desné. 

 Ve čtvrtek 12.12.2019 v 15.15 Vánoční vystoupení Mateřské školy Kněžmost. 

 V neděli 15.12.2019 v 17.00 Vánoční čtení. 

MIKULÁŠSKÁ OBCHŮZKA KNĚŽMOSTEM 

Milí rodiče, ve čtvrtek 5.12.2019 po setmění projde Kněžmostem Mikuláš se svojí družinou (cca 16.30 - 

21.00). V případě zájmu o návštěvu u Vás doma prosím pište na e-mail: sdhknezmost@seznam.cz a nebo 

sms na tel 608 273 815. Do zprávy uveďte jméno, počet dětí a adresu. Balíčky pro děti si připravte, před 

návštěvou Mikuláše budou vyzvednuty. Pořádá SDH Kněžmost. 

XI. VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SOLCI 

Sousedský klub Solínek, z. s. Vás zve na „XI. Vánoční zpívání v soleckém kostele“ 8.12.2019 od 16.00 

hodin. Vystoupí Miroslava Časarová (operní pěvkyně), Jaromír Bartoš JR (rockový zpěvák), Krákorky 

Bakov nad Jizerou, Solínkovy hvězdy. Vstupné dobrovolné, možnost zakoupení pomocné ručičky s 

motivem kostela v Solci. 

OSTATNÍ 

Společnost Kautex Textron Bohemia, spol. s r. o., dodavatel pro automobilový průmysl se sídlem v 

Kněžmostě, hledá vhodné kandidáty na tyto volné pozice: operátor výroby, seřizovač a operátor logistiky 

(VZV). Nabízíme také příležitost pro studenty a absolventy SŠ a VŠ (brigády při studiu, trainee program). 

Pro bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu hrbohemia@kautex.textron.com nebo na tel. 

727 967 802; 727 967 666. 
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