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„Mladí si myslí, že s nimi přichází lepší svět. Staří mají pocit, že s nimi lepší svět odchází.“
Čapek
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Veřejná zasedání Městyse Kněževes
Zastupitelé schválili:
Dodavatelskou firmu na stavbu „ Kněževes – ČOV a splašková kanalizace 1
etapa.“ hodnotící komisí doporučenou firmu „Energie stavební a báňská a.s.
Kladno“, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a to 21 781 825,39 bez DPH.
Na doporučení hodnotící komise zastupitelstvo městyse schvaluje podepsat
smlouvu s firmou Energie – stavební a báňská a.s. Kladno.
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení firmu „Outulný
a.s. Náměšť nad Oslavou.“ Pro posouzení mimořádně nízké ceny firma na
žádost hodnotící komise nedoložila podložení kalkulací nákladových položek
tak, aby se daly tyto položky vyhodnotit. Dále uchazeč nepředložil požadované
potvrzení od dodavatelů, že jsou schopni v uchazečem nabízené ceně
v požadované kvalitě dodat.
Pronájem pozemku p.č. 1369/59 a 1369/27 areál Benzinol panu S. o výměře
160 m2, 3,-Kč za m2 za rok.
Smlouvu o poskytnutí krátkodobého úvěru ve výši 1.300.000,-- Kč od KB. Jedná
se o projekt „Úpravy veřejného prostranství“ se splatností do 30. 11. 2012.
Důvodem úvěru je překlenutí doby proplacení dotace ze Středočeského kraje ve
výši 2.223.729 Kč.

Starostka informuje
Městys opravuje budovy ve svém majetku
Areál tzv. Benzinol podle Územního plánu je s využitím plochy výroby a skladování –
drobnou a řemeslnou výrobu. Tento areál je využíván firmami pro parkování vozidel jak
nákladních tak osobních vozidel, autoopravárenství, skladování materiálu. Dále je část areálu
včetně skladů využívána pro muzeum historických kolejových vozidel nebo k potřebám
městyse.
V minulých letech jsme prováděli opravu střech na několika objektech – 1.etapa. V letošním
roce realizujeme 2. etapu projektu a to opravu dalších střech na šesti objektech a sociálního
zařízení v administrativní budově. Nedávno jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní
rozvoj z dotačního titulu na opravy bývalých vojenských objektů ve výši 1,505.124 Kč.
Celková částka projektu činí 2,006.832 Kč, finanční spoluúčast obce činí 501.708 Kč.
Ve výběrovém řízení na dotčenou zakázku byla vybrána firma Rasta s r.o. provozovna
Rakovník s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 2,006.832 Kč, která nyní zakázku realizuje.
Na dvou halách se na střechu instaluje asfaltový modifikovaný pás, na čtyřech halách se
obměňuje krytina plech trapéz. Dále se instalují klempířské prvky, žlaby, doplňky.
V administrativní budově se provádějí v sociálním zařízení (WC, umývárny) nové omítky
včetně obkladů a zařizovacích prvků.
Vzhledem k tomu, že jsme byli osloveni ministerstvem nedávno jako náhradníci na čerpání
dotace, tak o to je kratší čas na zhotovení díla. Vše musí být opraveno nejpozději do prosince
r. 2012. Věřím, že se dílo podaří zhotovit včas a v dobré kvalitě.
Eva Janotová starostka městyse
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Volba prezidenta České republiky
Volby se konají 11. a 12. ledna 2013. V pátek 11. ledna od 14.00 do 22.00
hodin, v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin ve volební místnosti v budově úřadu
(přízemí vedle pošty). Hlasovací lístky s kandidáty budou doručeny
nejpozději 8. ledna do schránek.
Právo volit prezidenta má:
státní občan České republiky
který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let
Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola
volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Společenská kronika
Významná jubilea oslavili a oslaví tito naši spoluobčané
v listopadu
89 let Ulrichová Dobruška
82 let Kokschová Bohumila
70 let Hlavsa Dalibor
83 let Patráková Jiřina

v prosinci
82 let Svatková Emilie
91 let Izaj Michal
80 let Picek Vít
88 let Grün Bedřich
83 let Drazdík Jaroslav

Gratulujeme, do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vítáme nové občánky
Valentýna Křížová
Giorgia Sappracone
Libuše Fišerová
Kateřina Feherová

Přejeme do života hodně zdraví a
štěstí.
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Dětské rybářské závody
Dne 18.8.2012 se na koupališti uskutečnil první ročník dětských rybářských závodů, které
uspořádal náš Rybářský spolek Kněževes.
I přes malou reklamu a omezení na pouze kněževeské děti, přišlo více mladých závodníků,
než jsme doufali. Dívat se na 13 malých lovců, jak jim svítí napětím oči při záběru a září
obličej při vytažení jakékoliv rybky, to prostě nemá chybu! V 8 hodin byli závodníci
rozděleni podle čísel a posazeni minimálně 3 metry od sebe, aby měli dostatek místa. Při
nepovedeném náhozu nebo chycení veverky se pak nepřekáží sousedovi. Od 8,30 hodin se
začalo samotným lovem, který trval do 10,30 hod.
Pak dostaly zdarma děti grilovanou klobásku s limčou, aby doplnily kalorie a sílu na
závěrečné klání. Po zhruba půl hodině začala druhá část a ve 13 hodin byly závody ukončeny
vyhlášením vítězů.
Během soutěžního klání bylo chyceno 194 kusů karase stříbřitého a tři kapři.
Největší ryba ze všech ulovených byla vrácena malým sedmiletým závodníkem zpět do vody
bez jediné slzičky lítosti z toho, že si ji neodnese s sebou domů. Naopak, každý dospělý by si
měl vzít příklad z toho, s jakou hrdostí a radostí ji pouštěl zpět na svobodu.
A jak vše dopadlo? Na prvním místě se převahou umístil Páťa Feher, který se 60sáti kusy
karase všechny doslova převálcoval. Prut s navijákem za toto umístění ho určitě potěšil. Na
druhém místě pak skončil Lukášek Vondruška s 27 kusy karase a kaprem, který byl po
přeměření vyhodnocen jako největší. Též prut i s navijákem si v budoucnu při svých
„čekaných na úlovek“ určitě užije.
25 kusů karasů pomohlo Kačence Pisárové k tomu, aby obsadila krásné třetí místo. Ta už si
bude muset k navijáku, který vyhrála, vyprosit od taťky i prut, což určitě pro ni nebude
problém.A i na ostatní malé rybáře a rybářky, jež se závodů zúčastnili, se dostalo. Radost jim
budou dělat podběrák, vezírek, háčky, splávky, vidličky, vlasce, sušenky, bonbony, čokolády,
prostě vše, nad čím srdce začínajícího dětského rybáře zaplesá. Spokojenost a radost byla
vidět jak u dětí tak i u dospělých a o to nám šlo.
Těšíme se na příští rok, kdy uspořádáme druhý ročník!
Za RSK M.Vondruška
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Sbírej a vyhraj Tablet Samsung
Co pro to můžete udělat? Na www.asekol.cz (sekce sbírej a vyhraj)
si vytiskněte soutěžní leták. Vysloužilá drobná elektrozařízení
zaneste na sběrný dvůr. Aby elektrozařízení mohla být započítána
do soutěže a recyklována, je nutné odevzdávat je v nedemontovaném stavu. Obsluha sběrného
dvora potvrdí odevzdání jednotlivého spotřebiče podpisem a datem odevzdání. Jeden
elektrospotřebič, jeden podpis. Jakmile jich budete mít pět, vyplňte kontaktní údaje, odpovíte
na soutěžní otázku a leták odešlete na PO BOX č. 75, 460 03 Liberec. Počet odeslaných
letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra a odešlete podepsaných letáků, tím
větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další elektroniky. Více
informací o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz.
Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od
společnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná
pravidla jsou uvedena na webových stránkách našeho městyse Kněževes www.mestysknezeves.cz , nebo také na www.asekol.cz, opět v sekci Sbírej a vyhraj!
Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra
k ochraně životního prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze
znovu využít. Navíc se zabrání úniku škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte
proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrávejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!
Co je drobné elektrozařízení?
Veškerá spotřební elektronika včetně příslušenství ( videopřehrávače, DVD přehrávače,
radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kina, reproduktory, dálkové
ovladače, sluchátka apod.), videokamery, digitální a analogové fotoaparáty včetně
příslušenství (teleobjektivy, blesky apod.), elektrické a elektronické hudební nástroje, zařízení
výpočetní techniky (notebooky, počítače, optické mechaniky, myši, klávesnice), telefonní
přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní), faxy a záznamníky, tiskárny, malé stolní kopírky,
kalkulačky, herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.), elektrické
hračky (autodráhy, vláčky).

Poděkování Diakonie Broumov
V těchto dnech nám bylo doručeno poděkování z Diakonie Broumov za uspořádání již
několikáté humanitární sbírky. Poděkování patří všem, kteří tuto sbírku podpořili a pomohli
tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích. Neméně
důležitým aspektem je i ochrana životního prostředí. Materiál, který by jinak skončil
v komunálním odpadu či na skládkách, najde ještě své uplatnění. Příští sbírku plánujeme na
jaro příštího roku.

Knihovna
Pasování na čtenáře
Dne 21.9.2012 se v naší knihovně uskutečnilo slavnostní udělení cen o nejlepšího čtenáře „
KRÁLOVNA – KRÁL KNIHOVNY '' a již po druhé „ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE ''.
Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili žáci naší školy, kteří v červnu ukončili první třídu ,
dvě děvčata ze třetí třídy a jedna dívenka, která naši školu nenavštěvuje, ale je čtenářkou naší
knihovny. Samozřejmě se dostavili i maminky, tatínkové a babičky. Nejprve přišli na řadu
nejlepší čtenáři, tedy spíše čtenářky.
Na třetím místě se umístila Nikolka Bolechová, na druhém místě Kateřina Drazdíková a na
prvním místě a tudíž „ KRÁLOVNOU '' se stala Romana Dvořáková. Všechna tři děvčata
dostala drobné dárky a samozřejmě „ KRÁLOVNA '' byla korunována královskou čelenkou,
kterou příští rok předá jiné královně nebo králi, kteří zvítězí v nové soutěži.
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Poté přišli na řadu nejmladší žáci. Aby dokázali, že mohou být pasováni na čtenáře, přečetl
každý básničku. Někteří ji uměli nazpaměť.
Znalost pohádkových dvojic dopadla také na výbornou a tak všichni žáci byli pasováni novou
„ KRÁLOVNOU '' na čtenáře. Od knihovny a Městyse Kněževes obdrželi knihy, pamětní
listy, drobné dárky a samozřejmě průkazky s přihláškou do knihovny a to na školní rok 2012
– 2013 zcela zdarma.
Na závěr oslavy bylo připraveno občerstvení a také jsme si „ bouchly '' dětské šampusy a
připili na nové čtenáře a úspěchy ve škole.
DALŠÍ AKTIVITY NAŠÍ KNIHOVNY
Byla vyhlášena výtvarná soutěž pro školky a školy s názvem
O NEJKRÁSNĚJŠÍ OBÁLKU KNIHY.
Každý účastník si dle výběru zvolí oblíbenou knížku a navrhne vlastní obálku knihy. Obálka
musí mít všechny náležitosti – název knihy, autora, výtvarné zpracování … Soutěž probíhá od
září a končí 6. prosince, kdy je naše knihovna bude odesílat do knihovny Hostouň. Zde
zasedne odborná porota a nejlepší práce budou odměněny.
SBÍRÁME VÍČKA PRO NEMOCNOU MICHALKU !!!
Po uveřejnění této výzvy jsme dosud nasbírali šest pytlů víček od plastových lahví. Sbírka
byla odeslána v pondělí 12.11. sponzorům. Chtěla bych všem, kdo se na sbírce podíleli a
budou podílet, jelikož sbírka stále trvá , moc a moc poděkovat.
Helena Kuklíková

Nový školní rok v mateřské škole
Letošní školní rok 2012/2013 jsme zahájili v pondělí 3.září .
Do školky bylo přijato 53 dětí, které byly rozděleny podle věku do tří pavilonů školky. V
pavilonu A jsou děti nejmenší a to od 2let- 4let, v pavilonu B a C jsou předškoláci a děti od
4,5let.
Pro tento rok mají děti ve školce bohatou nabídku vzdělávacích, kulturních a dalších aktivit.
Školáci mají možnost výuky základům angličtiny,absolvovali kurz předplavecké výuky,každý
čtvrtek mají taneční kroužek -zumba, připravujeme kroužek „hry na flétnu“. Navštívili jsme
divadlo v Kladně a do konce roku k nám ještě zavítá divadlo „ Z bedny“s pohádkou ,,O
koblížkovi“ a hudební divadlo . Nezapomněli jsme ani na Mikuláše. Do školky nás přijede
navštívit animátor se svými pekelnými kamarády, pro děti bude mít připravenou čertovskou
zábavu se soutěžemi, tancováním, velkým bublinkovačem a balónky. Na konec roku ještě
plánujeme ,,Malou vánoční pohádku“ divadla ,,Z bedny“.
Další změnou bude vánoční besídka, kterou tento rok pojmeme jinak než roky minulé. Na
zahradu školky zakoupíme vánoční strom, který s pomocí dětí ozdobíme a 6. prosince ho
společně s dětmi a rodiči rozsvítíme. Při té příležitosti si zazpíváme vánoční koledy a děti
přednesou zimní a vánoční básničky. Pro děti a rodiče bude připravené pohoštění a teplé
nápoje. Všichni pak budou mít příležitost si zakoupit drobné dárečky na vánočním jarmarku.
Celkový dojem umocní závěrečný ohňostroj.
Blíží se konec roku a my doufáme, že uplynulý rok byl pro všechny ve znamení klidu a
pohody. Že jste si ho nenechali zkazit problémy, starostmi a neshodami, a že ten příští rok
bude zase ještě o něco lepší.
Do roku 2013 Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a vzájemné
tolerance.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy
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Ze základní školy
Uplatňování nových způsobů výuky s využitím moderní techniky se už stává takřka
každodenní součástí školní práce.
Naše škola realizuje v současnosti dva projekty. První s názvem „Moderní škola 2011“ ,
reg.č.CZ .1.07/1.4.00/21.1520, je zaměřen na zvýšení čtenářské gramotnosti žáků. Pracujeme
na něm již druhým rokem v rámci výzvy EU – Peníze školám. Z poskytnuté částky 476 187
Kč jsme pro práci již zakoupili 9 nových počítačových sestav, tiskárnu, barevnou i černobílou
kopírku, sady dětských knih, několik pomůcek na rozvoj komunikace. Pro efektivní práci jsou
žáci rozděleni v hodině českého jazyka na menší skupiny podle úrovně čtenářských
dovedností. Třebaže už je pro děti počítač v dnešní době běžnou součástí života, chceme, aby
byly v kontaktu s tištěnou knihou, nebyly ochuzeny o zážitky z přečteného příběhu, uměly si

děj i postavy představit, přemýšlely o nich. K tomu vyučující připravují do hodin výukové
materiály, které budou umístěny i na webových stránkách školy k volnému použití. Do konce
realizace projektu jich bude téměř třista.
S druhým projektem s reg.č.CZ.1.07/1.1.32/01.0031 jsme uspěli ve výzvě v rámci 2.
globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Středočeském kraji II Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady. Získali jsme částku
1.552.825,69 Kč.
Dali jsme mu název „ Už rostou!“. Někdo pomyslí na houby, jiný zase na děti. A právě obě
tyto skutečnosti náš projekt zahrnuje. Chceme jím ve škole zlepšit podmínky pro výuku
technických, přírodovědných oborů a řemesel, zvýšit tím motivaci dětí při volbě povolání
právě v těchto oblastech. Žáci budou po dva roky mapovat výskyt hub v Mikroregionu
Kněževesko, zjišťovat informace o přírodních podmínkách v okolí svého bydliště, pozorovat
následky chování lidí v regionu, dopady rozvoje průmyslu, zemědělství, silniční sítě na
životní prostředí. Prostřednictvím exkurzí a besed o zemědělství, lesnictví, chmelařství
poznají více svůj kraj. Učitelky budou k tomu vytvářet elektronické výukové materiály. Žáci
si budou moci s nimi pracovat na počítači i z domova. Aby toto mohli žáci i učitelé
zrealizovat, zakoupíme z prostředků projektu atlasy přírodnin, modely krajiny, hub, zvířat,
mikroskopy, další nové počítače a interaktivní tabule, aby byly ve všech učebnách. Digitální
fotoaparát, videokameru a elektronické učebnice vlastivědy, přírodovědy a prvouky žáci
využijí při shromažďování informací.
Věříme, že i používání této techniky přispěje k oblibě přírodovědných předmětů a třeba u
někoho i ovlivní jeho rozhodnutí ve výběru povolání.
Dana Vondrušková

Ovoce do škol
V minulém školním roce se naše škola zapojila do soutěže ŠKOLA PLNÁ OVOCE. Celý rok
jsme se zaměřili na podporu zdravého stravování a větší konzumaci ovoce a zeleniny. Děti
ovoce nejen jedly, ale i modelovaly, kreslily, připravovaly různé saláty, pěstovaly ředkvičky.
Téma ovoce a zeleniny prolínalo všemi vyučovacími předměty.
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Ze 73 škol jsme se se svým projektem umístili v celorepublikové soutěži mezi deseti
nejlepšími a žáci tím získali od pořadatele soutěže Laktea, o.p.s. spoustu drobných cen.
Marie Žemličková, Květa Fraňková

Ze školní družiny
Po skončení vyučování mohou děti trávit svůj volný čas ve školní družině. Zde si mohou
vybrat činnost podle svých zájmů: hrát si, stavět ze stavebnic, účastnit se společných her a
soutěží, kreslit, tvořit výrobky
z různých materiálů. Svými výrobky zdobí chodby a učebny školy, můžete je vidět i na
vánočních a velikonočních výstavách.
K nejoblíbenějším činnostem patří kromě počítačových her především hry v tělocvičně a na
školní zahradě. Děti se vždy moc těší na pěkné počasí, aby mohly využívat k lezení herní
prvky na zahradě. Ty se jim líbí. Letos se jim splnil velký sen – nové houpačky, které si moc
užívají.
Děti mohou také pracovat v některém z kroužků. V letošním roce jsou to kroužky :
zdravotnický, sportovní hry, myslivecký, pro 2. roč. anglický jazyk, nově florbal a rybářský
kroužek.
Během roku se mohou děti zapojovat do různých školních soutěží. Některé z nich jsou již
tradiční : Všeználek - soutěž pro chytré hlavy, tvoříme z odpadového materiálu, soutěž o
nejhezčí kraslici, výtvarné a přírodovědné soutěže a mnoho dalších.
V říjnu jsme se opět zapojili do soutěže „O nejhezčí strašidlo“.
Z přírodního materiálu jsme vytvořili na školní zahradě strašidlo, které dostalo jméno Dýňák
Josífek. Soutěže se zúčastnilo téměř sto základních škol z celé republiky. My jsme skončili na
krásném 9.místě.
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Děkujeme všem, kteří našemu strašidlu posílali hlasy a pomohli nám k tak pěknému umístění.
Celý školní rok se děti zapojují do sběru pomerančové kůry a papíru. Letos přijela sběrna
pro papír třikrát, bylo ho celkem 8050 kg. Za takto získané peníze nakupuje SRPdŠ dětem
odměny, přispívá na různé hry a soutěže, na výlet i další akce. Část peněz z posledního sběru
věnovaly děti sdružení CPK-CHRPA jako příspěvek na výcvik koní pro hiporehabilitaci.
Moc děkujeme rodičům a všem příznivcům naší školy za pomoc
se sběrem.

Přijďte si zacvičit!
kam: SOKOLOVNA KNĚŽEVES, kdy: STŘEDA, čas: 18:30 – 19:30 hod
co: kondiční posilování*pilates*powerjoga*
Cvičení pro všechny věkové i váhové kategorie, velmi dobře zvládnutelné, bez složitých
choreografií. Vezměte si s sebou podložku, pití a dobrou náladu! Více informací na telefonu
775 169 694, mailu renata.pickova@volny.cz nebo na facebooku.
Pro příznivce rychlejšího pohybu: 1x za 14 dní v pondělí taneční aerobik! Ve stejném čase, na
stejném místě. Přesné termíny a informace na výše uvedených kontaktech.
 Srdečně zve a těší se na Vás Renata Picková 

Připravuje se
Mikulášská pro děti
1.12.2012, od 15.00 hodin, v sokolovně, reprodukovanou hudbu zajistí J. Žemlička, v 16.00
hodin přijde s nadílkou Mikuláš s čertem a andělem, vstupné: děti 10,-Kč, dospělí 20,-Kč

Advent
neděle 2. prosince - sokolovna, od 15.30 hodin, vstupné:
dospělí 20,-Kč, děti zdarma.
Letos po dlouhé době nebude Adventní koncert v kostele.
Protože hlavním programem bylo vystoupení našich malých
školáčků a těch zpívajících je ve škole opravdu málo. Vymysleli
jsme proto Advent trochu jinak, ale o zpívání dětí nepřijdete.
Podařilo se nám domluvit se s mutějovickými Beruškami a
Baruškami, které nám v sokolovně zahrají „Živý betlém –
Vánoční příběh“. Po skončení (asi 1 hod.) se přesuneme do
školní zahrady, kde rozsvítíme „Vánoční strom“. Tady přijdou
na řadu naše děti a zpívání známých vánočních koled společně
se všemi. Nebojte se, texty koled dostanete u vstupu do zahrady.
Abyste text dobře přečetli, vezměte s sebou lucerničky a děti
lampióny (s těmi už půjdeme společně ze sokolovny). Na zahřátí
bude ve stánku k dostání čaj, pro dospělé s rumem. Zakoupit si
můžete vynikající perníky a linecké kytky Marty Zilcherové.

9

Vánoční výstava
pondělí 10. – pátek 14. prosince, v zasedací místnosti úřadu
Opět se můžete těšit na spoustu krásných věciček a dárečků od tradičních ale i nových
vystavovatelů, vynikající dortíky a cukroví jesenických učňů. Přijďte se podívat, udělat
radost sobě i svým blízkým, nebo načerpat inspiraci na Vánoce.
Vystavovatelé: ISŠ Jesenice (cukroví, pečivo, adventní
věnce a dekorace, hřbitovní svícny), Maierová M.
(keramika), Benešová I. (keramika), Sklenářová V.
(perníky a perníkové chaloupky), EIMA (ubrusy,
ubrousky), RÁČEK (spousta milých drobnůstek), Švarc P.
(drobná keramika), DDM Rakovník (keramika, drobnosti),
Fraňková H. (šité výrobky), Koleňáková M. (drátované
misky, zápichy, květníky, zahradní lampičky), Kamarád
LORM (šité výrobky, zápichy, maličkosti), Jirglová M.
(šperky), Janzová K. (suché květy, vánoční a celoroční
dekorace), Zilcherová M. (perníky, perníkové chaloupky),
Habásková V. (šperky z pryskyřice), Roučková A. (ručně
šité ozdoby), Podolková J. (drátované zvonky), Duchková
D. (šperky), Duchek J. (užitková keramika), Domov
důchodců Kolešovice (drobnosti), Integrované centrum pro
osoby se zdravotním postižením Horní Pustevna
(drobnosti), Šašková D. (vitrážové šperky), Mrzenová M.
(medovina, drobnosti), Domov DOMINO Zavidov (drobné
dárky), Kolmanová B. (ozdoby ze slámy), Základní škola a
mateřská škola(ukázky prací dětí z družiny, drobné dárečky).

Vánoční bohoslužba - Církev československá husitská
V sobotu 22. prosince, od 16.00 hodin, v obřadní síni Úřadu městyse Kněževes, vystoupí
„Ročovský pěvecký sbor“.

Muzeum lidových krojů – Jak se lidé oblékali v letech 1880 – 1960
Od 10. do 14. prosince jsou k vidění nejen krásné kroje, jejich části nebo jejich doplňky, ale i
nová expozice „Jak se lidé oblékali v letech 1880 do roku 1960“.
Vstupné: dospělí 60,-Kč, důchodci 40,-Kč, děti 20,-Kč

„Novoroční setkání občanů“, s přípitkem a
ohňostrojem
1.ledna 2013 v 17.00 hodin před úřadem městyse

Kněževeský zpravodaj registrován u Ministerstva kultury ČR pod č. MK ČR 12464.
Kněževeský zpravodaj vydává Úřad městyse Kněževes v nákladu 120 výtisků.
Zpracovala Malafová Z.
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