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Vážení spoluobčané. 
     Dostává se Vám do rukou druhý letošní list s informacemi z obecního úřadu. Věřím, že Vám jeho 
prostřednictvím rozšíříme přehled o nejdůležitějším dění v oblasti a též Vás  třeba upozorníme na 
některé zajímavé počiny aktivních spoluobčanů. Velmi důležitou (pro část obyvatel regionu) se jeví 
zpráva o přerušení dodávky elektrického proudu. S odstávkou tedy s předstihem počítejte! Přeji všem 
přínosné čtení v našich „Novinkách“.  
 
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 

Informace z radnice 
 
Rada obce souhlasí s kácením dřevin na pozemku č.76 v k.ú. Suhrovice (silnice III/2684) s tím, že 
dojde-li k poškození vedení místního rozhlasu či veřejného osvětlení, je povinen ten, na jehož žádost se 
kácení provádí, zajistit opravu vlastními náklady. 
 
Rada obce rozhodla o vyhlášení zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výstavba místní komunikace v ulici Luční v Kněžmostě“ a ukládá zodpovědné osobě vypracovat 
zadání pro tuto zakázku během ledna 2013. 
 
DŮLEŽITÁ UPOZORN ĚNÍ! 
 
Upozorňujeme na plánované přerušení dodávky elektřiny v lokalitě Kněžmost-Žantov-Býčina. 
K odstávce sítě dojde 14. a 18.2. 2013 od 8-16 hodin. Omezení se týká všech odběratelů (domácnosti, 
firmy). 
 
Upozorňujeme obyvatele, že ve dnech 14. a 18.2. 2013 bude též uzavřen Obecní úřad v Kněžmostě. 
 
Základní škola Kněžmost upozorňuje, že v úterý 5.2. 2013 od 13-17 hodin proběhne v budově školy 
zápis do 1. ročníku základního vzdělávání dětí. K zápisu vezměte s sebou rodný list dítěte, svůj platný 
OP a vyplněnou žádost o přijetí k vzdělávání. V případě, že termín ze závažného důvodu nevyhovuje, je 
možno s vedením školy sjednat náhradní. 
 
Základní škola Kněžmost oznamuje vyhlášení ředitelského volna ve dnech 14.,15. a 18.2. 2013 pro žáky 
a 14. a 18.2. 2013 pro děti z místní mateřské školy.  
 

Změny v obecní knihovně 
 
Chod knihovny posílí paní Hana Bejrová, která se bude starat o doplňování a evidenci knižního fondu, 
prodloužení výpůjční doby a Klub pro seniory.  
 
 
 
 



 
 

Další informace z knihovny 
 
Obecní knihovna Kněžmost pořádá Klub pro seniory. Výhodou registrace je možnost navštěvovat akce 
pořádané knihovnou za poloviční vstupné. Jste-li již zaregistrováni jako čtenáři, vyzvednete si pouze 
kartu, pro dosud nezaregistrované činí roční poplatek 50 Kč.  
 
Dále knihovna nabízí 4x ročně knižní záložky s programem akcí. Jde o možnost lépe sledovat, jaké 
programy se připravují. 
 
Meziknihovní výpůjční služba bude odesílána vždy v pátek. Objednané knihy čtenář obdrží 
v následujícím týdnu. Informaci obdrží osobně. 
 
Prodloužení výpůjční doby pro čtenáře:  
 
Úterý 11-18 hodin; Čtvrtek 11-17 hodin. Pondělí a čtvrtek zůstává nezměněn. 
 
Každou poslední středu v měsíci nabízíme donášku knih do domu za podmínek: 
Čtenář patří do skupiny – senior či invalidní důchodce s registrací v knihovně.  Max. 4 knihy/měsíc. 
 
Nabízíme též Základy práce s počítačem formou individuálního kurzu. Podmínkou je statut seniora a 
registrace v knihovně. 
 
Zahajujeme Virtuální universitu t řetího věku pilotním kursem „Astronomie“. Jedná se o 4 přednášky 
se zahájením 27.2. a ukončením 10.4. 2013 (výuka 1,5 hod. 1x za 14 dnů).  
Studijní poplatek je 150 Kč. 
Místem je ZŠ Kněžmost (tř. hudební výchovy). Více na telefonu 326 784244; 723 312521; 607 128110.  
 
„Teta Fialka“ je tvořivá dílna, zaměřená na práce s vlnou. Otevřena pro zájemce bude každou středu od 
16-17.30 hodin v místní knihovně. Kursovné je 60 Kč. Kontakt: D.Fialová (tel. 602 340967). 
 

Pozvánka 
 
Školní ples pořádá SRPŠ. Místem je sokolovna Kněžmost 23.2. 2013. 
 
Hasičský ples pořádá SDH Koprník-Násedlnice. Místem je Pohostinství U Červinků v Násedlnici 
8.2.2013.  
 

Různé 
 
Do Kněžmostu se vrátí pohřební zvonění 
 
Přestože se zatím obci nepodařilo zajistit řádného zvoníka k pohřebnímu zvonění a to i navzdory tomu, 
že zvon je dle posudku pro záměr způsobilý, možnost poledního zazvonění po úmrtí bude pozůstalým 
nově umožněna. Zvon hřbitovní kaple projde v nejbližší době základní údržbou, zahrnující promazání 
dráhy lanka a kontrolu zavěšení srdce (včetně jeho zajištění na stolici) a hned poté zvonit lze. Dočasným 
zvoníkem bude Pavel Kverek a objednávky bude zprostředkovávat obecní úřad. Jde o první kroky, 
směřující k nápravě nedobrého stavu zdejšího hřbitova. Ostatní řešení budou navazovat.  
Více informací čtenáři najdou v prvním čísle zpravodaje. 
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