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         Úvodem: 
 
              Vážení čtenáři,  
          konec měsíce je mimo jiné i časem, kdy k Vám směřuje již druhé číslo Novinek z Kněžmostska.   
          Než zaplním ony dvě stránky potřebnými informacemi, dovolte mi v úvodu zhodnotit výtisk    
          první. Vaše ohlasy vypovídají nejen o spolehlivě fungující distribuci ale i o tom, že jste list  
          v poště rozpoznali a zatopili s ním až po přečtení. V elektronické podobě vše rovněž funguje.  
          Únorovým tématem, hned po informacích z radnice a obsazení Osadových výborů regionu, musí                      
          být celorepublikové sčítání obyvatelstva a jejich domácností, které je ze zákona povinné!          
          Stránky dále nabídnou i termíny vybraných akcí a informaci od hasičů.  
          Protože je zde prostoru omezeně, je důležité připomenout, že obsáhlejšího servisu informací se  
          dočkáte již za pár týdnů v čtvrtletním zpravodaji, přispět samozřejmě můžete i Vy.  
              Přínosné čtení v únorovém čísle měsíčníku Novinky přeje Pavel Kverek. 
 

       Zprávy z radnice 
 
          Rada obce informuje: 
 
          - O zřízení místa v budově OÚ k zpětnému odběru ekolamp (použitých úsporných žárovek) 
 
          - O vydání souhlasu s tábořením v Důních pro org. Junák, v souvislosti s pořádáním závodu 
       
          - O vrcholících přípravách pro jednání obecního zastupitelstva (9.3.2011), kde se mj. bude  
             schvalovat i rozpočet obce. Přijďte si poslechnout či přispět do závěrečné diskuse. 
        
           

              Složení Osadových výborů (první uváděn vždy jeho předseda) 
               
                Býčina: Jaroslav Abraham; Martin Píč; ing. Miroslav Štěpánek  
                Chlumín, Lítkovice: Mgr. Jaroslav Palaczuk; Jitka Svobodová; Martin Hašek 
                Koprník: Mgr. Ladislav Kilián; Stanislav Bejr; Jana Klazarová 
                Malobratřice, Solec, Soleček: Jitka Bartošová; Jana Koprnická; Jaroslav Bergman 
                Násedlnice: Zdeněk Helikar, Jiří Najman, Jan Johan 
                Srbsko: (v čase uzávěrky listu nebylo ještě známo ustavení výboru) 
                Suhrovice, Drhleny, Čížovka:  Ing. Jaroslav Hašlar; Václav Jancák; Václav Lochman; 
    Josef Zima; Jaroslav Bartoň 
                Úhelnice: Libor Nový; Dana Picková; Vladislav Hejl st. 
                Žantov: PhDr. Petra Černá Rynešová; Petr Kořínek ml.; Eliška Josifová 
 
                Mnoho dalších důležitých informací najdete na nově pojatém webu obce: www.knezmost.cz.  

          
    !!! OÚ upozorňuje na nezbytnost úhrady poplatků za svoz komunálního odpadu do konce března! 



SČÍTÁNÍ LIDU, DOM Ů A BYTŮ JIŽ KLEPE NA DVE ŘE! 
 
     Akce s hlubokou historií a vysokou důležitostí vychází tentokrát do přelomu dní 25.-26.  
března, kde půlnoc je tzv. „rozhodným okamžikem“. Soupis informací jak postupovat bude 
distribuován od 26. února a domácnosti jej obdrží poštou. Od 7. března budou sčítací 
komisaři roznášet formuláře tak, aby postupně zastihli obyvatele doma. Komisař je povinen 
prokázat se služebním průkazem a není ani třeba pouštět jej za dveře! Formuláře může předat 
klidně na chodbě či u plotu. Údaje lze vyplnit po rozhodném okamžiku a vrátit k registraci do 
14. dubna buď elektronicky přes internet, odevzdáním přidělenému komisaři či odeslat 
(zdarma) v obálce poštou. Nikdo nemusí mít obavy z nezvládnutí zaevidování, například 
komisaři se už při předávání dokumentů dotáží na způsob registrace a jsou povinni na 
požádání pomoci. V případě odeslání poštou je na obálce předtištěna adresa.  
 
K čemu to všechno je dobré?   
 
Získaný přehled usnadní práci hasičům ale třeba i lékařům. Udá sílu konkrétní populace 
včetně věkového rozložení a třeba u dětí tak lze odhadnout potřebné kapacity kupříkladu pro 
oblast školství.  
Poslední jistotou je bezplatná telefonní linka zřízená pro účel akce v provozu denně od 8-22 
hodin na čísle 800 87 97 02. 
 

Upozornění 
 
OS Diakonie Broumov vyhlašuje Sbírku použitého ošacení. V našem regionu bude sběrným 
místem s 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 OU Kněžmost 326 7840141 
 
Protestní akce – pozvánka (redakčně kráceno) 
 
Prosím všechny rodiče, kteří nesouhlasí se škrty ve vládě, aby podpořili plánovanou 
demonstraci, která se koná 25.3.2011 v Praze, Ostravě, Brně současně od 14 hodin. Možnost 
vyjádření podpory formou petice na www.podporarodin.wbs.cz . K přepravě do místa konání 
(Praha) možno využít autobusového svozu s informací na čísle 775 168 023 (paní Linhartová) 
                                    
Nabídka prací 
 
Hasiči Kněžmost nabízí možnost objednání kácení a prořez stromů včetně dělení a úklidu. 
Možností je využití tradičního postupu stejně jako specielních prací z vysokozdvižné plošiny 
či na laně. Cena za práci: dohodou; kontakt: 728 023 114. 
 
Úplně nové webové stránky pro Vás jsou již spuštěny! 
 


