
 4 / 2020 

zdarma 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

 
Vážení občané,  

vzhledem k současné situaci související s vládními opatřeními proti šíření nemoci Covid-19 nemůžeme 

letošní adventní čas naplánovat tak, jak je v naší obci obvyklé. Aktuální dění budeme vždy zveřejňovat na 

webových stránkách obce v kalendáři akcí. Rozsvícení vánočního stromku na náměstí na první adventní 

neděli proběhne bez tradičního setkání s vámi. Přípravy na vánoční svátky prožijte pokud možno poklidně 

a v pevném zdraví. 

 

KNĚŽMOSTSKÝ BETLÉM 

Vážení přátelé a příznivci Spolku přátel kultury a Farnosti Kněžmost, pokud nám to uvolnění 

epidemiologických opatření umožní, pozveme vás na prohlídku Kněžmostského betlému do kostela sv. 

Františka Serafínského. Rádi bychom betlém zpřístupnili vždy v adventní neděli od 16:00 do 18:00 a na 

Štědrý den od 14:00 do 16:00. Těšíme se na vás. Přejeme pokojné prožití adventního času. 
 

Provozní hodiny Obecního úřadu v Kněžmostě jsou od 12.10.2020 do odvolání stanoveny takto: 

Pondělí 9:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00 

Středa  9:00 - 11:00 a 14:00 - 17:00  

v úterý, čtvrtek a pátek je úřad pro veřejnost uzavřen.  

 

Od 1. října 2020 proběhla zásadní změna otevíracích hodin na pobočce České pošty v Kněžmostě: 

Pondělí:  11.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00  

Úterý:   08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00  

Středa:  11.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00   

Čtvrtek:  08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00   

Pátek:   08.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00   

 

UZÁVĚRKA ZIMNÍHO ZPRAVODAJE OBCE KNĚŽMOST je stanovena na čtvrtek 3. prosince 

2020. Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kněžmost se uskuteční ve čtvrtek 17. prosince 2020 v zasedací 

místnosti obce Kněžmost, Na Rynku č.p. 218  v 1. patře.  

Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce 7 dní před termínem. 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE KNĚŽMOST  

 souhlasilo s poskytnutím ručitelského prohlášení za úvěr ve výši 1.000.000,00 Kč Tělocvičné 

jednoty Sokol Kněžmost, ve prospěch České spořitelny, a.s. v souvislosti s akcí „Rekonstrukce 

kabin TJ Sokol Kněžmost, rekonstrukce a rozšíření venkovních hracích ploch“, jejímž investorem 

je TJ Sokol Kněžmost,  
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 schválilo uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Kněžmost a společností GEMA MB s.r.o., předmětem 

které je realizace díla „Revitalizace rybníka na p. č. 18/1 v k.ú. Násedlnice“ za nabídkovou cenu ve 

výši 1.183.326,31 Kč, vč. DPH.  

 

RADA OBCE KNĚŽMOST  

 schválila Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou v 

Kněžmostě a uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení, platné od 1. 12. 2020, které 

naleznete na webových stránkách obce v sekci Praktické informace - Sociální služby, 

 vzala na vědomí informaci o vybudování tůně v CHKO Český ráj - mokřad na pozemku č. 72/1 v 

k.ú. Suhrovice, a souhlasí s provedením tohoto opatření orgánem ochrany přírody nebo jiným 

vybraným zhotovitelem, 

 schválila vyhlášení dotačního programu „Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 

2021“, který naleznete spolu se souvisejícími formuláři na webových stránkách obce v sekci Obec 

-  Dotace, 

 odsouhlasila přípravu zadání veřejné zakázky na zpracování dokumentací vodovodů v místních 

částech Chlumín, Solec + Soleček, Drhleny. Příprava zadání se bude koordinovat s VAK MB.  

 

ŠKOLA 

Základní škola a mateřská škola Kněžmost hledá  

1. účetní na částečný úvazek - znalost účtování příspěvkových organizací (základní školy), znalost 

účetního programu Fenix vítána, 

2. zástup na pozici vedoucí školní jídelny.  

Strukturovaný životopis zasílejte na adresu reditelka@zsknezmost.cz. 

 

KVCK KNĚŽMOST 

Od 19.11.2020 je knihovna otevřena pouze pro bezkontaktní výdej objednaných výpůjček a vrácení knih! 

Objednání konkrétních knih je možné pouze telefonicky: 326 784 265 v čase od 8.00 do 15.00 hodin. 

 

 Do objednávky je nutné uvést kromě titulu knihy, jméno, příjmení a číslo čtenáře, datum a hodinu 

vyzvednutí objednávky. 

 Objednané knihy a hodinu vyzvednutí vám potvrdí knihovnice dle seznamu již daných rezervací. 

 Při výdeji knih je nutné míti s sebou průkazku čtenáře. 

 Objednávky budou vydány po zazvonění u vchodu do knihovny v domluvený čas. 

 Vracející knihy předáte v tašce a vyčkáte na objednané knihy před knihovnou. 

 Veškeré platby jsou pozastaveny – dlužnou částku zaplatíte, až bude knihovna otevřena 

v normálním režimu. 

 

KNIHA MLADOBOLESLAVSKO 

V úterý 6. října zahájilo Infocentrum Mladá Boleslav prodej knižní novinky ze své produkce, publikace 

„Mladoboleslavsko“.  Knihu s celkem 552 stránkami můžete zakoupit za 500 Kč také v podatelně 

obecního úřadu v Kněžmostě. 

 

KNIHA MLÝNY NA KNĚŽMOSTCE 

Představujeme vám také knihu „Mlýny na Kněžmostce“ autora Václava Šolce, na jejímž vydání se 

spolupodílela i obec Kněžmost. Kniha navazuje na výstavu o mlýnech na Kněžmostce, kterou uspořádali v 

roce 2010 místní rodáci Jiří Jaroš a Theodor Honický. Kniha v prodeji též na podatelně obce Kněžmost za 

260 Kč. 
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