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Členové zastupitelstva obce na další funkční období 2022 – 2026 byli po zářijových volbách a 

ustavujícím zastupitelstvu zvoleni takto: 

 

JMÉNO FUNKCE  

Ing. Karel Hlávka Starosta 

Bc. Mgr. Ladislav Kilián Místostarosta 

Hana Bejrová  Zastupitelka, radní  

Miloslav Kobrle   Zastupitel, radní, předseda finančního výboru   

PhDr. Jaroslav Palaczuk   Zastupitel, radní, člen finančního výboru 

Zbyšek Orzech   Zastupitel, člen finančního výboru 

Ladislav Bartoň Zastupitel, předseda kontrolního výboru 

Libor Kastner Zastupitel, člen kontrolního výboru  

Tomáš Zima   Zastupitel, člen kontrolního výboru   

Ing. Miroslav Štěpánek Zastupitel 

Ing. Adam Pospíšil  Zastupitel 

Ing. Libor Nikodem Zastupitel 

Jan Hofmann Zastupitel 

Mgr. Jiří Lehečka Zastupitel 

Petr Košek  Zastupitel  

 

 

NOVINKY Z OBCE 

 

• Na konci října vysadilo rekordních 90 dobrovolníků 120 ovocných stromů podél silnice z 

Kněžmostu do Koprníku. Více na webu obce nebo v zimním zpravodaji. 

 

• Obecní úřad připravuje zavedení elektronického dotykového kiosku, který nahradí venkovní 

úřední desku. Kiosek bude instalován na budovu knihovny a bude propojen s webovými stránkami 

obce. Bližší informace v zimním zpravodaji.  

 

 

 

 



 

STÁLE HLEDÁME KOLEGYNI NEBO KOLEGU NA OBECNÍ ÚŘAD V KNĚŽMOSTĚ 

Referent územního plánování a stavebního řádu - vykonává agendu stavebního úřadu na území 

Kněžmosta, Branžeže a Bosně. Bližší informace u tajemnice obecního úřadu na e-mailu: 

radka.maderova@knezmost.cz nebo na tel. čísle 734 857 837, 326 214 530. 

 

UZÁVĚRKA ZIMNÍHO ZPRAVODAJE OBCE KNĚŽMOST  

je stanovena na úterý 6. prosince 2022. Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako 

samostatný soubor) na náš e-mail redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

ŠKOLA 

Vánoční vystoupení pro děti a rodiče proběhne ve čtvrtek 15. prosince od 16 hodin v ZŠ Kněžmost. 

 

UZAVŘENÍ ZUBNÍ ORDINACE 

Vážení občané, informujeme vás, že zubní ordinace MUDr. Pfefferové v Kněžmostě bude od  18.11. do 

5.12. uzavřena z důvodu rekonstrukce. V případě akutní bolesti (bolest budí ze spaní, zub bolí stále i bez 

provokace studeným či jídlem, otok, nutné opakovaně tlumit bolest léky) volejte na tel. číslo 775 562 772 

mezi 7 až 10 hodinou dopolední. Na tomto tel. čísle se můžete také objednat na neakutní ošetření. Popř. 

navštivte zubní pohotovost Mladá Boleslav. Oblastní nemocnice MB 326 743 721 (víkendy, svátky) či 

spádovou pohotovost pro Středočeský kraj, Praha 1 - městská poliklinika, Spálená 12 tel. č. 222 924 268. 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V KNĚŽMOSTĚ 

Na rozsvícení vánočního stromu se můžete těšit první adventní neděli 27. listopadu od 17 hodin na rynku 

v Kněžmostě. Přijďte si s námi zazpívat a setkat se s přáteli v předvánoční náladě. 

 

BESEDA V KNIHOVNĚ 

Beseda s autorem knihy „Mlýny na Kněžmostce“ Václavem Šolcem se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 

od 17 hodin v knihovně. 

 

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ NA SOLCI 

Sousedský klub Solínek vás zve na již tradiční zpívání v soleckém kostele 11. prosince od 17 hodin. 

Vstupné dobrovolné. Vystoupí Kvartet pěti tet, Miroslava Časarová, Solínkovy hvězdy Dále uvidíte 

pohádku „Jak to bylo s narozením Ježíška“. 

 

SLAMĚNÝ BETLÉM 

bude vystaven v období od 17. 12. 2022 do 1. 1. 2023 v pravém vchodu obecní knihovny v Kněžmostě.  

 

 

Nezapomeňme na první adventní neděli, letos 27. listopadu a zapalme první svíčku na věnci. 
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