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zdarma 

ZPRÁVY Z RADNICE 

Obec Kněžmost hledá pracovníky na úklid veřejných prostranství v obci Kněžmost. Nabízíme i možnost 

krátkodobé brigády, bližší informace na obecním úřadě. 

Během podzimních měsíců bude přemístěna obecní knihovna a informační centrum do nových prostor 

budovy na náměstí čp. 218. 

Rada obce odsouhlasila navýšení kapacity školy ze stávajících 290 žáků na 350 žáků a zřízení tří oddělení 

družin s platností od 1.9.2019. 

O letních prázdninách došlo k rozšíření a modernizaci školní kuchyně v budově mateřské školy 

v Kněžmostě. 

Uzávěrka podzimního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 5. září 2019. Své příspěvky 

zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

Upozorňujeme občany, kteří si chtějí na topnou sezónu (říjen – březen) přiobjednat ještě jednu popelnici, 

aby se přišli nahlásit na podatelnu OÚ Kněžmost.  

 

D E N   O T E V Ř E N Ý C H   D V E Ř Í   Z Á K L A D N Í   Š K O L Y 

K prohlídce nové přístavby základní školy v Kněžmostě zveme všechny zájemce  

v sobotu 12. října 2019.  

Těšit se můžete na: kulturní program, dětské dílničky apod.  

Bližší informace zveřejní ZŠ Kněžmost první týden v září. 

 

POZVÁNKY 

2. Setkání u suhrovických rybníků „Lázeňské kolonády“ od 14:00 hodin v neděli 31.8.2019. Dobové 

oblečení let třicátých vítáno, dobrovolným příspěvkem podpoříte obnovu kněžmostských varhan. 

 

Setkání s Michalem Nesvadbou z Kouzelné školky  

Představení se uskuteční stejně jako loni ve stodole v areálu společnosti Agrovation Kněžmost, tentokrát 

však v neděli 1. září 2019 v 18 hodin. Vstupenky 150,- Kč jsou v předprodeji na adrese z.zdoba@seznam.cz 

nebo na telefonu 606 046 210.  

 

Dětský den u hasičárny 

SDH Kněžmost Vás zve na HASIČSKÝ DEN, který proběhne u hasičské zbrojnice  v Kněžmostě v sobotu        

7. 9. 2019 od 12 hodin. 
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ŠKOLA 

Slavnostní zahájení školního roku 2019 / 2020 proběhne v pondělí 2. září 2019 od 8.00 hodin v nové aule 

základní školy Na Františku 75, Kněžmost.  

 

KNIHOVNA 

 Prázdninová dílnička pro nejmenší „Pampelišky“ mezi 10.00 – 12.00 hodinou ve čtvrtek 

22.8.2019  

 Malý seniorský výlet „Kersko“ ve středu 11.9.2019 

 Loutková  pohádka divadla Matýsek „O pyšné žirafě “ od 15.00 hodin v neděli 15.9.2019 v 

zasedací místnosti AgroVation Kněžmost 

 Tvoření s Fialkou - učíme se tvořit z ovčí vlny a jiných přírodních materiálů. Používáme ruční šití, 

pro děti 2. – 5. tříd, lekce 60,- Kč, od 9:30 do 11:00 hodin v sobotu 21.9.2019, přihlaš se do 

10.9.2019. 

 Seniorská dílna od 9:00 hodin ve středu 25.9.2019 

 

Společnost Kautex Textron Bohemia, spol. s r. o., dodavatel pro automobilový průmysl se sídlem v 

Kněžmostě, hledá vhodné kandidáty na tyto volné pozice: operátor výroby, operátor logistiky (VZV), 

seřizovač. Nabízíme také příležitost pro studenty a absolventy SŠ a VŠ (brigády při studiu, trainee 

program). Pro bližší informace nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu 

hrbohemia@kautex.textron.com  nebo na tel. 326 770 301; 727 967 666 

 

OPAKOVANĚ UPOZORŇUJEME OBČANY: 

větve ze zahrad odvážejte přímo do sběrného místa, nepatří do kontejnerů na bioodpad! kontejner 

umístěný u hřbitova, slouží pouze na odpad ze hřbitova, není určen na bioodpad ani na komunální odpad!  

!!! SBĚRNÉ MÍSTO VYUŽÍVEJTE DLE OTEVÍRACÍCH HODIN, NEODKLÁDEJTE ODPAD PŘED VRATY !!! 

 

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU PROBĚHNE 

V SOBOTU 14. 9. 2019 

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového 

rozpisu na předem označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovaným pracovníkem 

komunálních služeb. Bližší informace na www.knezmost.cz. 

 
09:00 – 09:10 Úhelnice náves       11:20 – 11:30 Chlumín náves 

09:15 – 09:25 Násedlnice náves       12:55 – 13:00 Soleček autobusová zastávka  

09:30 – 09:40 Koprník autobusová zastávka     13:05 – 13:15 Solec náves 

09:50 – 10:00 Býčina náves       13:20 – 13:30 Malobratřice náves 

10:05 – 10:15 Kněžmost ul. Nádražní – před hasičskou zbrojnicí   13:40 – 13:45 Čížovka autobusová čekárna 

10:20 – 10:30 Kněžmost ul. Sokolská (u koupaliště)    13:50 – 14:00 Drhleny náves 

10:35 – 10:45 Kněžmost ul. Příčná u garáží (kotelna bytového družstva)  14:05 – 14:15 Suhrovice u výrobny těstovin 

10:50 – 11:00 Žantov náves       14:55 – 15:05 Srbsko náves 

11:05 – 11:15 Lítkovice náves  

 

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:  
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční činidla 

(znečištěný textilní materiál), barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady (hydroxid), 

nepoužitá léčiva (léky), pesticidy (hnojiva),  akumulátory, baterie, články a zářivky.  
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