
10/2013 
zdarma 
 
Vážení občané, 
a máme tu říjen, krásný měsíc plný barev, ve kterém k vám přicházejí nové informace v našich 
novinkách.  Dozvíte se například, že naše obec finančně přispěla Bosni na polní cestu, která propojí 
Kněžmost a Boseň, nebo že byl schválen ceník na zapůjčení nového traktoru a o renovaci vchodových 
dveří obecního úřadu. V neposlední řadě bych se ráda zmínila o státním svátku, který bude tento měsíc, a 
to v pondělí 28. října, kdy v roce 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena 
samostatnost Československa. V tento den uděluje prezident republiky státní vyznamenání a na mnoha 
místech probíhá tradiční pokládání věnců a kytic. I u nás se bude klást kytice k pomníku padlých za 
přítomnosti vedení obce a čestné stráže našich skautů. Přijďte i vy zavzpomínat a uctít památku těm, kteří 
se jakkoli podíleli na vzniku samostatnosti našeho státu.  

Jitka Bartošová, místostarostka obce 
 

ZPRÁVY Z RADNICE 
Zastupitelstvo obce schvaluje transfer na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 200 tis. Kč 
obci Boseň v souvislosti s realizací akce "Polní cesta Boseň - Kněžmost a zřízení části chodníku při levé 
straně silnice II/268". 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě (příloha č. 5) o nepeněžitém vkladu 
souboru vodních děl skupinového vodovodu Kněžmost do základního kapitálu společnosti Vodovody a 
kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a ukládá starostovi obce tuto smlouvu uzavřít. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 35 tis. Kč Římskokatolické farnosti - děkanství 
Mnichovo Hradiště, na částečné pokrytí nákladů na zhotovení projektové dokumentace na opravu střechy 
kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě. 
 
Rada obce schvaluje provedení renovace vchodových dveří v budově radnice dle nabídky firmy OKAY 
Plast s.r.o., IČ 609 35 294, Sobotka, Špálova 368, v celkové ceně 16.800 Kč bez DPH, a pořízení 
zabezpečení po dobu renovace v ceně 5.000 Kč bez DPH. 
 
Rada obce schvaluje zadání stavební zakázky na akci „Výstavba chodníku, Branžežská ulice, Kněžmost“ 
vybranému zhotoviteli, firmě v.z. Ideastav, s.r.o., IČ 271 43 911, se sídlem Chloumecká 630, 276 01 
Mělník, za nabídnutou cenu 206.532,- Kč bez DPH. Součástí zakázky je i rozšíření systému veřejného 
osvětlení v této části chodníku. 
 
Rada obce schvaluje úhradu nákladů na přeložku nadzemního nn vedení společnosti v.z. Ideastav, IČ 271 
43 911, se sídlem Mělník, Chlumecká 530, ve výši 50% skutečných nákladů, maximálně však částku 
135.327,50 Kč bez DPH (tj. ½ odhadovaných nákladů) v souvislosti s realizací akce „Kněžmost, ul. 
Branžežská – přeložka nadzemního vedení NN v lokalitě Pazderna“. 
 
Rada obce schvaluje následující sazby za zapůjčení traktoru ZETOR Proxima 90, agro: 
traktor   800,- Kč + 21% DPH / 1 hodina, 
traktor + drtič  850,- Kč + 21% DPH / 1 hodina. 
 

Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 
 



 
ŠKOLA 
Adaptační pobyt 
I letos byli žáci, kteří nastoupili do 6. třídy, v soboteckém kempu na adaptačním kurzu, tentokrát pod 
vedením Mgr. Tomáše Breně, který je jejich třídním učitelem a Mgr. Aleny Brixí.  
 
Sběr papíru 
Sběr papíru proběhne v pondělí 21. 10. 2013 v ZŠ Kněžmost, kde bude přistaven od 6.30 - 9.00 hodin 
kontejner.  

Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 
 

PŘEDČASNÉ VOLBY 

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volby 

začínají v pátek od 14 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 22.00 hodin. V sobotu 26. 10. se bude volit 

od  8.00 hodin do 14.00 hodin. V naší obci máme 4 volební okrsky.  

Okrsek č. 1 – Kněžmost, pavilon ZŠ Kněžmost, pro občany, kteří mají trvalý pobyt: Kněžmost, Býčina, 

Suhrovice, Drhleny, Srbsko a Žantov.  

Okrsek č. 2 – Solec, budova hasičské zbrojnice v Solci, pro občany, kteří mají trvalý pobyt: Solec, 

Soleček, Malobratřice a Čížovka.  

Okrsek č. 3 – Lítkovice, budova hasičské zbrojnice v Lítkovicích, pro občany, kteří mají trvalý pobyt: 

Chlumín a Lítkovice.  

Okrsek č. 4 – Koprník , budova hasičské zbrojnice v Koprníku, pro občany kteří mají trvalý pobyt: 

Koprník, Násedlnice a Úhelnice. 
Hana Prokorátová,OÚ Kněžmost 

 
OSTATNÍ 
K letním liják ům 
Časy se mění a kdo ze starších lidí si myslel, že zažil s počasím hodně a nic ho už nemůže překvapit, ten 
se mýlil. I do Kněžmostu totiž letos dorazil déšť, který svou vydatností a téměř horizontálním 
směřováním padající vody, překonal mnohé klempířské prvky střech i vstupní otvory domů. V chodbách 
lidé narychlo rozprostírali hadry, na půdu nosili hrnce. Kde nikdy neteklo, bylo najednou mokro. Hasiči 
byli v akci. Liják, který k nám dorazil, měl tropický charakter, objem vody v navrstvených mracích, které 
najednou doslova protekly za podpory nárazového větru, byl značný. Na malý prostor tak spadlo 
v krátkosti tolik vody, že ani kanalizace nebyla svými vstupy schopna příval zachytit, i když je běžně 
průtočná. Polím taková voda též neposlouží, v převážné většině odteče. V naší oblasti ale takovéto deště 
přicházejí zatím spíše zřídka a netrvají dlouho. Ještě že tak.  

Pavel Kverek, člen obecní rady 
 

POZVÁNKY:  
V pondělí 28. října 2013 v 10.00 hodin se uskuteční slavnostní položení kytice k pomníku padlých 
v Kněžmostě. Čestná stráž skautů od 9.00 do 11.00 hodin. 
 
V neděli 19. října 2013 proběhne 6. ročník Jezdeckých her v Žantově v Loučném mlýně a to od          
10.00 hodin. Uvidíte překážkovou dráhu pro děti i dospělé, parkur a tradiční soutěž pro tatínky a jejich 
malé žokeje. Dále pro návštěvníky bude připraveno bohaté občerstvení, či svezení na koních. 
 
Sousedský klub Solínek vás srdečně zve na nedělní posezení s lidovou muzikou a to 13. října 2013 od 
17.00 v hasičárně v Solci. Přijďte posedět a zazpívat si známé lidové písničky. Bohaté občerstvení 
zajištěno.  
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