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zdarma 
 

 

Vážení občané, 

jednou z našich priorit je i bezpečnost dopravy v naší obci. V rámci koncepčního řešení na zklidnění 

dopravy a předcházení možných kolizí připravujeme soubor opatření, která chceme postupně realizovat i 

za pomoci grantového programu na dopravní bezpečnost, který vyhlásila společnost ŠKODA AUTO pro 

rok 2015. Nalézt účinná opatření, která jsou v souladu s legislativou, je často složitý problém. Příkladem 

je třeba umístění semaforu, který by zastavil auto jedoucí v měřeném úseku obce nepovolenou rychlostí. 

Pro mě sice nejúčinnější, ale zákonem nepovolené řešení. I s takovými absurditami si musíme umět 

poradit. 
Ing. Karel Hlávka, místostarosta obce 

 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

 

Obec Kněžmost hledá pro sezónní období červenec - srpen 2015 brigádníka pro Informační středisko v 

Kněžmostě. Jedná se o práci v budově Informačního střediska na náměstí, od pondělí do neděle, 4 hodiny 

denně. 

Požadavky: stručný životopis, komunikativní znalost angličtiny nebo němčiny, dobrou znalost okolí 

Kněžmosta a regionu, přehled o cestovním ruchu a kulturním dění v Kněžmostě a okolí, znalost práce s 

výpočetní technikou (Word, Excel, PowerPoint, e-mail, internet), komunikativnost, ochota pracovat s 

lidmi, schopnost samostatné práce, minimální věk 18 let (podepisuje se hmotná zodpovědnost), časový 

rozvrh vlastní dovolené, kopie občanského průkazu. Přihlášky se přijímají na podatelnu Obecního úřadu 

Kněžmost do 30. 4. 2015. 

Bližší informace: Obecní knihovna Kněžmost, Ivana Cenefelsová, U Střediska 24, Kněžmost, telefon: 

326 784 244, mobil: 734 479 675, e-mail: knihovna@knezmost.cz. 
 

Připomínáme občanům, že od 1. ledna do konce března tohoto roku je splatný poplatek za komunální 

odpad, který se vybírá zároveň s místním poplatkem ze psů. Poplatek za komunální odpad je vybírán dle 

velikosti nádoby a četnosti svozu (týdenní x čtrnáctidenní). Pytle na odpad jsou k dispozici na obecním 

úřadě. Cena za pytle pro občana nebo rekreační objekt je stanoven na 500,- Kč za rok. 

 

Uzávěrka jarního Zpravodaje obce Kněžmost č. 1 / 2015 je 12. 3. 2015. Vaše příspěvky do Zpravodaje 

obce Kněžmost zasílejte na adresu obecního úřadu: Na Rynku 51, Kněžmost nebo na e-mail: 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

Obec informuje občany o připravované akci „Svážíme bioodpad z obce Kněžmost“. Bližší informace se 

dozvíte v připravovaných letáčcích. 

 

Připomínáme občanům změnu cen vodného a stočného, které jsou stanoveny od 1. 1. 2015. Ceny 

vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši takto: 

Ceny v Kč/m
3
 bez DPH vč. 15% DPH 

Voda pitná 39,50 45,43 

Voda odkanalizovaná 36,00 41,40 

Celkem 75,50 86,83 

Dispečink VaK Mladá Boleslav, a.s.: telefon 326 721 507 

 

 



ŠKOLA 
 

ZŠ a MŠ Kněžmost nabízí pracovní místo na pozici kuchařky do školní jídelny, praxe vítána. Nástup 

od 1. dubna 2015. Bližší informace na e-mailu: jídelna.zs.knezmost@seznam.cz, telefon: 326 784 254. 

 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015 – 2016 se koná ve středu 13. května 2015 od 

10.00 - 11.30 hodin, v Mateřské škole Kněžmost - kancelář zástupkyně ředitelky pro předškolní 

vzdělávání. Vezměte si s sebou očkovací průkaz a rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, výpis z 

evidence obyvatel (potvrzení trvalého pobytu dítěte) a vyjádření lékaře. 

 

ZŠ a MŠ Kněžmost hledá aprobovanou učitelku/učitele 1. stupně ZŠ, praxe vítána. Nástup 26. srpna 

2015. Strukturovaný životopis zasílejte na adresu: reditelka@zsknezmost.cz, telefon: 326 784 166. 

 

Přerušení provozu mateřské školy v období letních prázdnin: 20. 7. 2015  – 15. 8. 2015.  
Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 

 

OSTATNÍ 
 

Společnost Tyres Kněžmost s.r.o. Vám nabízí každou sobotu od 8.00 – 12.00 hodin a nyní nově i ve 

středu od 9.00 – 12.00 hodin ve skladu v Bosni  prodej bio jablek na přímý konzum. 

 

Otevírání jara. Letošní zima nás, bohužel, sněhovou pokrývkou moc nepohostila, a  tak je nejvyšší čas 

poprvé v tomto roce vyrazit na pole a dodat rostlinkám potřebné množství živin. Proto v těchto dnech 

můžete v porostech řepky vidět rozmetadlo a následně v pšenicích kejdovač, který se o to postará. 
Ing. Lenka Vélová, AgroVation k.s. 

 

Farma Kněžmost s.r.o. (kravín v areálu Tyres) přijímá spolupracovníky na práci v živočišné výrobě. 

Nabízíme nadprůměrné platové ohodnocení. Hledáme zaměstnance na plný úvazek, ale také zájemce o 

přivýdělek při zástupech. Praxe v kravínu výhodou.  Uchazeči o práci na plný úvazek musí být časově 

flexibilní. Rozvržení pracovní doby je nerovnoměrné. Nejde o práci v noci.  

Kontakt: Michal Fiala, mobil: 724 245 452, e-mail: michal.fiala@nase-btr.cz. 

 

Do obce Kněžmost přijíždí pravidelně každé úterý v 12.30 – 12.40 hodin na náměstí „Mléko z farmy“ 

(Farma Miller Holubice a Mlékárna Radonice). Nabízí široký sortiment mléčných výrobků za rozumné 

ceny. Od čerstvého mléka, přes tvarohy, sýry, jogurty, nápoje až po máslo a zmrzlinu. Vše z vlastní 

výroby přímo z farmy. Všechny výrobky jsou bez přidané chemie s důrazem na nejvyšší kvalitu. Leták 

k dispozici na webových stránkách obce nebo na obecním úřadě.  

 

POZVÁNKY 
 

TJ Sokol Kněžmost Vás zve na dětský karneval, který se uskuteční v neděli 1. března 2015 od 14:00 

hodin v místní sokolovně. Čeká na Vás spousta hudby a zábavy, vstupné dobrovolné. 

 

TJ Sokol Kněžmost Vás zve na Sportovní ples, který se uskuteční v sobotu 21. března 2015 od 20.00 

hodin v místní sokolovně.   

 

Velikonoční neděle. Obec Kněžmost a Spolek pro záchranu kostela připravil na neděli 5. dubna 2015 

společenské velikonoční odpoledne. Začínáme ve 14:00 hodin v kostele sv. Fr. Serafinského kantátou 

Stabat Mater skladatele Giovanniho Battisty Pergolesiho. Po skončení programu se přesuneme na 

náměstí, kde proběhne tradiční velikonoční trh. Všechny vás srdečně zveme. 

 

Scénické čtení s naší knihovnou „LEGENDA Z+H“ se uskuteční v neděli 12. dubna 2015  v  ZŠ 

Kněžmost od 19.00 hodin. Vstupenky objednávejte již nyní v naší knihovně. Cena 100,- Kč/osoba, člen 

Senior klubu 50,- Kč. Cílem tohoto listování bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním generacím. 

Hrají: Pavel Oubram a Tomáš Drápela.  
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