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ZPRÁVY Z RADNICE 

 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kněžmost se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2021 

v prostorách hasičské zbrojnice, Nádražní 238  v 1. patře.  

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

 

 

Uzávěrka zimního zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 2. prosince 2021. Své příspěvky 

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

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

 

Úsekové měření v Kněžmostě 

V minulých dnech byl v Kněžmostě v Hradišťské ulici proveden monitoring dopravy. Měření probíhalo 

obousměrně po dobu jednoho týdne a výstupem bylo statistické vyhodnocení dopravy v obci Kněžmost na 

silnici II/268. Tento materiál je podkladem pro přípravu úsekového měření, které bychom chtěli zprovoznit 

v příštím roce v naší obci. Celkem projelo měřeným úsekem 19 070 vozidel. Ve směru od Bosně překročilo 

povolenou rychlost 24% vozidel, v opačném směru podstatně více a to 53%. Závěr odborné firmy AŽD 

Praha s.r.o., která monitoring prováděla, jednoznačně podpořil vybudování obousměrného měření úsekové 

rychlosti. 

 

 

Od ledna 2022 bude navýšen poplatek za komunání odpad 

Na základě novely odpadového zákona musela obec Kněžmost přistoupit ke změně odpadového 

hospodářství. Od 1. 1. 2022 bude nově zaveden tzv. místní poplatek za svoz směsného komunálního 

odpadu. V souvislosti se zvyšujícími se náklady obce za odkládání odpadu dojde ke změně obecně závazné 

vyhlášky a ke změně výše poplatku. Bližší informace budou zveřejněny v průběhu měsíce prosince na 

úřední desce a na webu obce Kněžmost. 

 

 
Rada obce schválila dotační program „Podpora činnosti místních spolků obcí Kněžmost v roce 2022“. 

Celkový předpokládaný objem finančních prostředků, určených na podporu aktivit v rámci výše uvedeného 

dotačního programu, činí 800.000 Kč. 

 

 

Obec Kněžmost pronajme byt v Branžežské ulici 

Obec Kněžmost vyhlašuje výběrové řízení na pronájem obecního bytu v Kněžmostě, ul. Branžežská 79, o 

velikosti 2+1 a celkové výměře 60,56 m2, sestávající z obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, koupelny s 

WC, předsíně, spíže a dvou sklepů. Lhůta pro podání nabídek: nejpozději do 16:00 hod. 15. prosince 2021 

(včetně). Předpokládaný termín uzavření nájemní smlouvy je od 1. 2. 2022. Prohlídka bytu je možná po 

předchozí domluvě s Ing. L. Hybnerovou na tel. 326 214 520, nebo 603 178 136. Bližší informace na 

webových stránkách obce. 
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Integrace veřejné dopravy na Mladoboleslavsku 

Od neděle 12. prosince 2021 bude do společného integrovaného systému Prahy a Středočeského kraje 

zahrnuta část oblasti Mladoboleslavska. Při integraci bude zrušeno celkem 69 nezaintegrovaných linek, 

zavedeno 38 nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID), na 12 linkách PID bude 

provoz upraven. Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze 

území. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID 

s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně 

možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID 

Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění. Bližší informace na webových 

stránkách obce. 

 

Zemědělská společnost AgroVation Kněžmost k.s. přijme do stálého pracovního poměru nové 

pracovníky do rostlinné výroby. Nabízíme dobré platové podmínky, stravenky Sodexho, příspěvek na 

životní připojištění, 23 dnů dovolené. Požadujeme ŘP skupiny A, B, C, T , E, samostatnost a svědomitost. 

Více informací na telefonním čísle  + 420 725 995 364 pan Martin Nečada - agronom. 

 

Doporučení „občanského spolku pro ochranu výšky hladiny vody studní“ 

S odvoláním na nedávnou písemnou komunikaci obce s předsedou výše jmenovaného spolku předáváme  

občanům-majitelům studní následující informaci občanského spolku: 

„Protože v oblasti sledované naším občanským spolkem došlo v posledních několika letech k poklesům 

hladiny vody v domovních studnách a našemu spolku jsou už známy případy nekorektních provedení 

vrtů…, mj. také doporučujeme vlastníkům studní, aby si nechali zaměřit výšku hladiny vody. Pokud 

by došlo v budoucnu v jejich studni k úbytku (ztrátě) vody, pak budou mít v případě požadavku na 

náhradu škody zaprotokolovanou původní výšku hladiny.“      

za občanský spolek Ing. Jan Reiter 

 

ŠKOLA 

 

Základní škola a mateřská škola Kněžmost hledá dlouhodobý zástup za vedoucí školního stravování. V 

případě zájmu kontaktujte ředitelku školy: reditelka@zsknezmost.cz nebo 739 028 084. 

 

POZVÁNKY 

 

Rozsvícení vánočního stromu 

V neděli 28. listopadu 2021 od 16:30 hodin v Kněžmostě na náměstí. Koledy zazpívá pěvecký sbor 

Canores Pontem Princeptis. Hudbou vánočně naladí dechový kvintet Mladá Boleslav. Vánočka a teplý 

nápoj pro děti. Přijďte si zpříjemnit první adventní neděli. 

 

Valečovská Mikulášská nadílka v amfiteátru na hradě Valečov 

V sobotu 4. prosince 2021 od 16:00 hodin se na vás těší Mikuláš, andělé i čerti. Zazpíváme si koledy, 

nebude chybět čaj a svařák. Na závěr tradiční Mikulášský ohňostroj. Výtěžek z dobrovolného vstupného 

bude jako již tradičně věnován na dobročinné účely. Obec Boseň a obec Kněžmost děkuje za vaši pomoc. 

 

X. Adventní zpívání v Soleckém kostele 

V neděli 12. prosince 2021 od 17:00 hodin pořádá Sousedský klub Solínek X. adventní zpívání. Vystoupí: 

dětský sbor Ptáčata, Solínkovy hvězdy, operní zpěvačka Karolína Cingrošová Žmolíková. Vstupné 

dobrovolné, možnost zakoupení pomocné ručičky s motivem kostela v Solci. Pokud aktuální opatření 

nedovolí vystoupení v kostele, bude se konat v amfiteátru na návsi v Solci. 

 
Slaměný betlém 

V sobotu 18. prosince 2021 od 16:00 hodin bude ke shlédnutí před budovou knihovny na náměstí slaměný 

betlém s malým doprovodným programem. 
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