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zdarma 

Vážení spoluobčané, 

je sice teprve začátek března, ale jaro nám už klepe, zatím jen nesměle, na dveře. Letošní jaro budeme mít 

spojené s přípravami na oslavy naší obce, které vyvrcholí ve dnech 16. - 18. září. Už v dubnu chceme zahájit 

práce na naší radnici a odít ji do nového hávu, aby důstojně reprezentovala naši obec. Věříme, že se všichni 

společně zapojíme do vytváření co nejpříjemnějšího prostředí, které nás bude obklopovat nejen při 

oslavách, ale i v každodenním životě. 
Ing. Karel Hlávka, místostarosta obce 

ZPRÁVY Z RADNICE  
 

Kromě znaku bude mít obec Kněžmost i vlastní vlajku. Od dubna chceme znovu zvonit na místním 

hřbitově.  

V sobotu 2. 4. 2016 v naší obci proběhne sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Letáky 

s rozvrhem odběrných míst a časů budou s předstihem doručeny do každé domácnosti. 

OBEC KNĚŽMOST hledá provozovatele tábořiště PEKLO (Branžež – Nová Ves) pro sezónu 2016. Více 

informací na tel.: 326 214 523; 326 214 532, nebo na OÚ Kněžmost. Žádosti podávejte na podatelně OÚ 

Kněžmost do 8. 3. 2016. 

Rada obce Kněžmost schválila: 

 

Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v roce 2016 na akci 

"Rekonstrukce vodovodu Suhrovice" a na akci "Suhrovice, propojení vodovodu se skupinovým 

vodovodem Kněžmost, k.ú. Suhrovice, Kněžmost", se závazkem spolufinancování akce z rozpočtu obce 

ve výši 5% celkových uznatelných nákladů. 

Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst v roce 

2016 na akci "Rekonstrukce fasády radnice k 700 výročí založení obce Kněžmost" se závazkem 

spolufinancování akce z rozpočtu obce ve výši 5% celkových uznatelných nákladů. 

Vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace 

na akci „Projekční práce k záměru demolice objektu dílen, šaten a učeben a zázemí 2. stupně základní 

školy v Kněžmostu, Na Františku 32, 294 02 Kněžmost“. 

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 11. 3. 2016 od 8.00 do 

14.00 hodin v místní části Suhrovice. 

Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost, které se koná dne 8. března 2016 od 17.00 

hodin v budově Základní školy v Kněžmostě (učebna zeměpisu). Program: Projekt nové budovy základní 

školy – zadání výběrového řízení, pořízení autobusu pro Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o. – zadání 

výběrového řízení, převody nemovitostí, vlajka obce Kněžmost – výběr dle návrhu. 

ŠKOLA 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 / 2017 se uskuteční 3. května 2016 od 10.30 – 

11.30 hodin v mateřské škole. S sebou vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, 

výpis z evidence obyvatel (potvrzení trvalého pobytu) a vyjádření lékaře. 

                                                                                         Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 



 

OSTATNÍ 

 

Zemědělská společnost AgroVation Kněžmost k.s. oznamuje občanům změnu kontaktu v případě potíží 

nebo jiných stížností, a to Ing. D. Gutu – agronom, telefonní číslo 739 589 613. 

 

Advent 2016 

Vážení čtenáři, ne nejde o chybu. Ale proč advent 2016? Proč nyní, kdy čekáme na jaro, těšíme se na jistě 

krásné léto? My však adventní program připravujeme opravdu již od začátku roku, abychom včas zajistili 

vše potřebné. Vy, pravidelní návštěvníci adventních setkání v kněžmostském kostele víte, že naše programy 

vznikají za výrazné pomoci členů pěveckého souboru Cantores Pontem Princeptis, který si v loňském roce 

na pomoc přizval i děti. Myslím, že koledy v podání tohoto souboru a dětí a Vánoční příběhy vyprávěné 

Hanou Maciuchovou a Davidem Vejražkou byly vámi přijaty velmi příznivě a věřte, že pro nás to byl 

neskutečně nádherný zážitek.  

A tak nás napadlo literární příběhy v letošním adventu nahradit příběhy či příhodami, které se staly vám, 

vašim blízkým, jsou zajímavé, mají šťastný konec, jsou poučné. Staňte se tedy našimi spolupracovníky při 

přípravě programu na adventní čas roku 2016 a posílejte tyto své příběhy na adresu Spolek pro záchranu 

kostela sv. Františka Serafínského, Branžežská 126, 294 02 Kněžmost, nebo na emailovou adresu: 

z.zdoba@seznam.cz. 

Zaslané příběhy upravíme a zařadíme do programu. Děkujeme a již nyní se těšíme na vánoční příběhy z 

Kněžmosta a jeho okolí. 

Pokud chcete být včas informováni o tom, co se v kostele sv. Františka Serafínského v Kněžmostě děje, 

sledujte naše stránky http://kostel-sv-fr-serafinskeho.webnode.cz/. 

Zdobinský Zdeněk, Spolek pro záchranu kostela Kněžmost 

 

Poděkování 

Rádi bychom touto cestou poděkovali členům divadélka „Človíček všem“ za milé překvapení , kdy pro naši 

dceru Kateřinu uspořádali charitativní představení Narození Ježíška. Jsme velice rádi a vděčni za finanční 

pomoc, které se nám dostalo od vás, občanů a dalších sponzorů.  

Divadélku „Človíček všem“  ze srdce děkujeme. Peníze, které jsme obdrželi, využijeme na lázeňský pobyt 

pro Kačenku. Vystoupení jsme si velice užili, Kačenka se stala jeho součástí a má mnoho 

nezapomenutelných zážitků.  

Velké poděkování  Vám všem od rodiny Pažoutových ze Srbska   

 

POZVÁNKY 

 

Sdružení rodičů při ZŠ Kněžmost vás zve na svůj 9. PLES, který se bude konat v sobotu 5. března 2016 od 

19.30 hodin v místní sokolovně. K hudbě zahraje skupina Dekameron. Můžete se těšit na předtančení, 

bohatou tombolu, vystoupení žáků základní školy. Vstupné 150,- Kč. Rezervace míst na telefonu 

731 700 425 (od 8.00 do 18.00 hodin). 

 

„Spolek holek Kněžmost“ a TJ Sokol Kněžmost pořádá v sobotu 12. 3. 2016 od 18.30 hodin v sále 

AgroVation v Kněžmostě „SLUNCE SENO, …MDŽ“. Vstupné – poslední dvě číslice Vašeho roku 

narození (slosovatelné vstupenky), vstup pouze v retro oblečení, styl 80. léta. Program: slavnostní zahájení 

v 19.00 hodin, proslovy, kulturní vystoupení umělců, volná zábava, tombola, soutěže. Prosíme účastnice o 

přinesení něčeho dobrého na Rautový stůl. Mužům vstup zakázán!!!  

 

Obec Kněžmost zve v neděli 20. 3. 2016 od 14 hodin na VELIKONOČNÍ JARMARK: stánkový prodej 

řemeslných výrobků, reprodukovaná hudba, vystoupení dětí z MŠ Kněžmost, občerstvení zajištěno. 

 

Obecní knihovna Kněžmost zve na představení z cyklu Listování -  EKONOMIE DOBRA A ZLA. Dne 

23. 3. 2016 od 18.00 hodin v ZŠ Kněžmost. Předprodej vstupenek v knihovně. 
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