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zdarma 

 

Vážení občané, 

květen je krásným měsícem, kdy vše kvete a vše je krásně zelené. Tento měsíc začíná Svátkem práce 1. 

května a hned 5. května je významný den Pražského povstání. Ve čtvrtek 8. května vzpomeneme Den 

vítězství. Naše obec si ho připomene položením kytice u pomníku padlých, za čestné stráže našich 

Junáků, doprovázené slovem zástupcem Rady obce. Slavnostní akt proběhne v 10.00 hodin a čestná stráž 

bude držena v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin. Květen má ještě jeden, méně známější významný den, 

a to 15. května, který je zapsán jako Den rodin. Jak je vidět, květen je plný oslav, vzpomínání a akcí, tak 

si ho užijte pokud možno v klidu a pohodě. 
Jitka Bartošová, místostarostka obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

 

Rada obce odsouhlasila zadání zakázky na dodání a montáž herních prvků v rámci akce „Dětská hřiště, 

vybavení – II. etapa“ firmě Bonita Group Service s.r.o., IČ: 27737795, Tišnov, Koráb 131, PSČ 666 01; a 

ukládá starostovi předloženou smlouvu o dílo se shora uvedenou firmou uzavřít. Celková cena zakázky 

činí 360 157,- Kč včetně DPH. 

 

Rada obce schválila provedení stavebních prací – oprava střešního pláště na objektu základní školy 

v Kněžmostě, dle cenové nabídky firmy Ječný a Volf – sdružení, IČ: 63813386, se sídlem Kněžmost, 

Zahradní 295, v celkové ceně ve výši 559 044,20 Kč s DPH.   

 

Rada obce schválila zadání zakázky na provedení stavebních prací – oprava kapličky v místní části 

Chlumín, dle cenové nabídky firmy Vratislav Brdlík, IČ: 15851834, Bílá Hlína 9, v celkové ceně           

56 841,70 Kč s DPH. 

 

Na základě rezignace pana Ing. Jiřího Nikodema na mandát člena zastupitelstva obce Kněžmost nastoupil 

na uprázdněné místo náhradník z kandidátní listiny téže volební strany (volební strana č. 3 - Nezávislí 

kandidáti), pan Michal Krejčík, který se stává členem zastupitelstva ke dni 15. 4. 2014. Nový člen 

Zastupitelstva obce Kněžmost složil slib dne 16. 4. 2014 na 2. zasedání ZO. 

 

Zastupitelstvo obce, v souladu se závěrem pracovní skupiny ustanovené pro určení podmínek prodeje 

obecních pozemků v prostoru náměstí v Kněžmostě, neschválilo usnesením č. 22/2014 záměr prodat 

v současné době obecní pozemky v prostoru náměstí v Kněžmostě.  
Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 

 

V květnu budeme volit do Evropského parlamentu 

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se budou konat volby do Evropského parlamentu. První den, v pátek, od 

14.00 do 22.00 hodin a druhý den, v sobotu, od 8.00 do 14.00 hodin. V naší obci, tak jako obvykle, to 

bude ve stálých volebních okrscích.  

Okrsek č. 1 – Kněžmost -  v pavilonu základní školy, pro voliče bydlící v Býčině, v Drhlenách, 

v Kněžmostě, v Suhrovicích, v Srbsku a Žantově.  

Okrsek č. 2 - Solec - v budově hasičské zbrojnice v Solci, pro občany bydlící v Čížovkách, 

v Malobratřicích, v Solci a v Solečku.  
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Okrsek č. 3 – Lítkovice – v budově obecního úřadu v Lítkovicích, pro občany bydlící v  Chlumíně a 

Lítkovicích.  

Okrsek č. 4 – Koprník – v budově hasičské zbrojnice v Koprníku, pro občany bydlící v Koprníku, 

v Násedlnici a Úhelnici.  

Každý volič po příchodu do volební místnosti musí prokázat svou totožnost a státní občanství. Buď 

občanským platným průkazem (občanský průkaz s ustřiženým rohem je platný, pokud volič předloží též 

potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského 

průkazu – jméno, příjmení, rodinný stav), nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 

pasem České republiky, nebo cestovním průkazem.  
Hana Prokorátová, referent OÚ  

 

UZAVÍRKA BAKOVSKÁ 

Postup prací stanovený zhotovitelem stavby společností COLAS a.s. pro úsek Buda křižovatka – Býčina 

křižovatka od 5. května 2014. V době recyklace a pokládky vrchní asfaltové vrstvy bude omezen provoz 

na komunikaci. Vjezd povolen pouze HZS a záchranné službě. 

 

05.05. - 07.05. Frézování asfaltových vrstev Buda – Býčina 

08.05. - 09.05. Recyklace za studena Buda 

10.05. - 11.05. Technologická přestávka 

12.05. Pokládka spodní asfaltové vrstvy Buda 

13.05. - 15.05. Recyklace za studena Buda – Býčina 

16.05. - 18.05. Technologická přestávka 

19.05 - 21.05. Pokládka spodní asfaltové vrstvy Buda – Býčina 

28.05. Vrchní asfaltová vrstva Buda 
  

ŠKOLA 

 2. a 9. 5. bude provoz MŠ přerušen z důvodu malého počtu přihlášených dětí.  

 13. 5. 2014 se koná zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. Všechny pokyny najdete na našich 

webových stránkách. 

 2. a 9. 5. je vyhlášeno ředitelské volno z důvodu deratizace školy a opravy podlah. 

 26. 5. se bude konat tradiční Sběr papíru. 

V měsíci květnu nás čeká řada dalších akcí, se kterými vás seznámíme na stránkách školy. 
                                                                                   Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 

OSTATNÍ 

Rekreační středisko Junior, Srbsko v Českém ráji nabízí volné pracovní pozice servírka/číšník, pomocný 

kuchař a údržbář pro letošní sezonu. Doba zaměstnání je do 30.10.2014, nástup je možný ihned. 

Nabízíme práci v dobrém kolektivu a v příjemném prostředí. Kontakt: Marina Toufarová, tel.: 724 240 

502, email: info@juniorplus.cz. 

 

Obec Kněžmost nabízí volné pracovní pozice na úklid bazénu pro letošní sezonu od 15.5. – 15.9.2014 

Bližší informace u Mgr. Jiřího Lehečky na telefonním čísle 723 954 869. 

 

Od pondělí 5. května bude uzavřena v několika etapách silnice II./276 mezi obcemi Buda a Kněžmost. 

Z tohoto důvodu dojde např. k výraznějším úpravám vybraných spojů na linkách 260020, 260270 a 

260331. Bližší informace na infolince 326 710 711 nebo na www.transcentrumbus.cz. 

 

POZVÁNKY 

SDH Solec pořádá v sobotu 10.5.2014 na návsi v Solci od 13.30 hodin 6. Soleckou Motoriádu. 

SDH Suhrovice pořádá v sobotu 31.5.2014 u nových rybníků v Suhrovicích od 8.00 hodin hasičskou 

soutěž 8. okrsku. 

 JO Kněžmost pořádá dne 24.5.2014 na Žantově od 10.00 hodin Den koní. 
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