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Vážení občané, 
letí to a máme tu duben, měsíc, se kterým přijde jeden z nejvýznamnějších svátků, Velikonoce. Ať už 
k Velikonocím přistupujete jakkoli, určitě ho prožijete podle zavedených zvyklostí u nás. Velikonoční 
pondělí letos připadne na 21. 4. 2014. Prodloužený velikonoční víkend, na který se většina z vás určitě 
těší, vychází na 19. až 21. dubna, školáci navíc mají velikonoční prázdniny od čtvrtka 17. 4. 2014. 
V novinkách se dozvíte, že kulturní komise obce si pro vás opět připravila Velikonoční jarmark, kde 
budete moci nasát atmosféru nastávajících svátků, a že započnou práce na regeneraci centra obcí. Přeji 
vám krásný a pohodový duben. 

Jitka Bartošová, místostarostka obce 
 
ZPRÁVY Z RADNICE 
 
Rada obce schvaluje provádění služeb - práce traktoru s mulčovačem, za cenu ve výši 550 Kč/1 hod. 
odvedené práce + DPH.  
 
Termín zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost: 16. dubna 2014 
 
Platby za odpad podléhající poplatku (staveb. suť, pneu, lepenka) je možné platit od 1. 4. 2014 ve 
sběrném místě v jeho provozních hodinách (OP s sebou). Zároveň s možností vyzvednout pytle pro 
domácnost na třídění odpadu (PET, směsný plast, kovy, tetrapack).  

Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 
 
 
Komárovský rybník byl vyřazen ze seznamu povrchových vod využívaných ke koupání osob!  
 
Podle sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR nebude Komárovský rybník, na základě žádosti vlastníka 
předmětného vodního díla, nadále uváděn v seznamu vod, které jsou určeny pro koupání osob.  
Z tohoto důvodu NEBUDE již jakost koupací vody Komárovského rybníka v rekreační sezóně Krajskou 
hygienickou stanicí Středočeského kraje SLEDOVÁNA!!! 
 
Výsadba nové zeleně a kácení dřevin  
 
Obec Kněžmost úspěšně obdržela dotaci na projekt:  Regenerace centra obcí, vegetační a související 
prvky. Projekt je zaměřen na regeneraci zeleně, tj. na výsadbu nových dřevin, také na osazení laviček a 
infotabulí. S výsadbou dřevin se pojí ale i kácení dřevin, které nejsou v dobrém zdravotním stavu. Kácení 
těchto dřevin začne v dubnu a bude pokračovat přibližně do konce května. Projekt bude realizovat 
společnost Diké, s.r.o., se sídlem v Příšovicích. 
 
Sběr železného šrotu 
 
SDH Kněžmost upozorňuje občany, že v neděli 13. 4. 2014 od 9.00 hodin provede sběr železného šrotu. 
V případě zájmu připravte kovový šrot k převzetí.  
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ŠKOLA 
 
Základní škola: 
19. 3. 2014 se žáci naší školy v rámci projektu Triangl podívali do Ústavu termomechaniky AV ČR, do 
Aerodynamické laboratoře v Novém Kníně. Měli možnost prohlédnout si laboratoře vnitřních proudění, 
aerodynamiky životního prostředí a seznámit se s netradičním chováním kapalin. V úterý 25. 3. 2014 
pokračoval projekt Triangl Hodinami moderní chemie. 
 
Mateřská škola: 
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 se koná 13. května 2014 od 13:00-16:00 
hodin v budově mateřské školy v kanceláři zástupkyně ředitelky pro předškolní vzdělávání. 
S sebou je potřeba vzít: 

• potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, že je proti nákaze 
imunní, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 
Sb.) 

• rodný list dítěte 
• občanský průkaz rodiče 
• výpis z evidence obyvatel (potvrzení trvalého bydliště) 

Kritéria pro přijetí jsou dostupná v základní i mateřské škole i na stránkách obce. 
                                                                                   Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 

OSTATNÍ 
 
Úspěch v alpském lyžování nejen na ZOH 
Úspěchy českých sportovců v ZOH v Soči udělaly jistě všem velkou radost. O to víc nás jistě může těšit, 
že u nás v Kněžmostě možná vyrůstá budoucí olympijská naděje. Vynikajícího úspěchu dosáhla místní 
žačka 9. třídy ZŠ v Kněžmostě Klára Pospíšilová. Klára vybojovala titul mistryně republiky ve slalomu v 
kategorii starších žákyň na německé straně Šumavy ve Velkém Javoru. Tímto bychom chtěli Kláře 
pogratulovat a popřát mnoho dalších sportovních úspěchů. Zároveň bychom chtěli požádat, abyste se o 
podobné úspěchy Vašich dětí nebo i Vás dospělých podělili. Takovéto úspěchy jsou jistě hodné 
zveřejnění. 

Ing. Adam Pospíšil 
 

Masáže, Jana Čechová, U Střediska 24, Kněžmost, tel: 608 624 565, pondělí:  dle objednání. 
 
POZVÁNKY 
 
Velikonoční jarmark 2014 
Obec Kněžmost ve spolupráci s kulturní komisí vás srdečně zve na Velikonoční jarmark, který se koná 
v neděli 13. dubna 2014 od 14.00 hodin na náměstí v Kněžmostě. Můžete se těšit na vystoupení žáků 
mateřské a základní školy, stánkový prodej dekoračních předmětů. Nedělní odpoledne vám zpříjemní 
vystoupení Country kapel, Barkasteam a Crkot Band. Občerstvení zajištěno. 
 
Inferno 
Obecní knihovna Kněžmost vás zve na představení INFERNO. Scénické čtení Lukáš Hejlík a Pavel 
Oubram konané dne 28. dubna 2014 od 20.00 hodin v ZŠ Kněžmost. Délka představení 55 minut. 
Vstupné 100,- Kč. Předprodej vstupenek v knihovně. 
 
Vyjděte si s námi za ptačím zpěvem 
Po vzoru anglické tradice, kdy se lidé prvně vydali do přírody za jarním zpěvem ptáků, se i my 
každoročně od roku 2001 k této tradici připojujeme. Tato dopolední vycházka je nenáročná, lze přijet i na 
kole nebo s kočárkem. Trasa vede po cestách. Zván je každý, psy však nechte doma. Sraz je na cestě u 
čapího hnízda vedle sila u Koprníku, v sobotu 3. května v 6.30 hodin.                                 Pavel Kverek 

    


