
  
Červenec 2012                                                                                                                                 zdarma 
 

Úvodem 
 
Vážení spoluobčané. 
   Novinky z Kněžmostska si za vámi dovolují vstoupit i v čase dovolených a školních prázdnin. Není to 
pouze z jakési rotace, diktované povahou měsíčníku, je to především proto, že se i u nás stále něco děje. 
Projděte v klidu jednotlivé informace a vyberte sobě ty, které považujete za přínosné. Krásný čas přeje 
všem z redakce Pavel Kverek. 

    
Informace z rady 
 
- Rada obce vyhodnotila předložené nabídky na dodávku a instalaci veřejného osvětlení v místní části 
Žantov (U Loučného mlýna) a v místní části Býčina. Na obě akce vybrala firmu Miroslav Šťastný – 
ELTRO.  
 
- Rada obce schválila na základě žádosti obce Dětenice, č.j. 1270/12 ze dne 26.6.2012, poskytnutí 
příspěvku ve výši 3.000,- Kč pro zajištění vlakové dopravy v měsíci červenci a srpnu na trati 063 Dolní 
Bousov – Kopidlno. Příspěvek bude poskytnut Mladoboleslavskému železničnímu spolku, o.s., se 
kterým uzavřela obec Dětenice smlouvu o zajištění vlakové dopravy.  
Na spoj bude nasazen historický vlak, který bude zastavovat i v zastávce Kněžmost-Koprník! 
 
- Rada obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro SDH Kněžmost, který 
bude využit na úhradu nákladů spojených s pořádáním „Hasičského dětského dne“ v Kněžmostě. 
Předpokládaný termín konání akce je 1.9.2012. 
 

 Další informace 
 
Rádi bychom informovali místní malé podnikatele, že OPS Český ráj vyhlásila 6. výzvu „Živý a 
prosperující Český ráj a Střední Pojizeří“, ve kterém mají možnost zažádat o podporu svých projektů. 
Podrobnosti lze nalézt na Úřední desce obce Kněžmost i v aktualitách na webu Kněžmostu. Možno též 
navštívit přímo kancelář OPS v Sobotce, kde vám ochotně sdělí podmínky a další informace k žádosti. 
 
Informace o nabídce provedení kominických služeb 
 
Obec Kněžmost znovu objednala kontrolu a čištění spalinových cest pro občany. Zájemci se mohou 
hlásit buď přímo na obecním úřadě či příslušných osadních výborů. Termíny lze nasmlouvat i 
individuálně podle potřeby každého z vás.  
Cena: 300,- Kč za zprávu (nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010) + 50 až 70,- Kč za čištění dle 
náročnosti. 
Objednávky prací sjednejte do 27.8.2012. U individuálních objednávek přímo u kominíka (p.Žďánský 
tel.: 773209127) bude cena navýšena. Domluví-li se pět a více zájemců na společném zadání, cena 
zůstane beze změn. 

 
 
Další informace k nabízeným kominickým službám 
 
V Kněžmostu objednávejte 4.9. a 9.9. (na telefonním čísle OÚ 326 784 141) 
V Býčině 4.9.  (p.Abraham 724 089 168) 
V Suhrovicích, Drhlenách a Čížovkách 5.9. (p.Hašlar 723 438 498) 
V Srbsku 5.9. (p.Ortová 724 432 198) 
V Koprníku 6.9. (p..Kilián 607 622 875) 
V Násedlnici 6.9. (p.Helikar 724 758 299) 
V Úhelnici 6.9. (p.Nový 602 392 256) 
V Malobratřicích, Solci a Solečku 7.9. (p.Bartošová 604 824 990) 
V Žantově 8.9. (p.Černá 605 149 473) 
V Chlumíně a Lítkovicích 8.9. (p.Palazcuk 605 308 827)  

 
Pozvánka 
 
Sousedský klub Solínek, o.s. zve všechny příznivce dobré dechové hudby na II. ročník „Pouťového 
koncertu na návsi pod javorem“ 
Hraje Bělský dechový orchestr pod vedením Václava Hašlara 
Akce je připravena na 12.8. 2012 od 16:00 hodin 
 
18. srpna proběhne XXII. Obnovená pouť v Solci 
Akce začne koncertem duchovní hudby v 13:30 hodin 
Mariánská pobožnost je plánována na 14:00 hodin 
Poutní mše svatá proběhne od 15:00 hodin 
Solecký kostel bude zpřístupněn od 13:00 hodin 
 
Zkouška hřbitovního zvonu 
 
Dojde k vyzkoušení funkčnosti zvonu v hřbitovní zvoničce, termín bude upřesněn místním rozhlasem. 
 
Z přírody 
 
Doznívající čas mláďat v přírodě je současně i obdobím zvýšeného příjmu poraněných zvířat a sirotků 
k ošetření či odeslání do útulku. Ani letos tomu nebylo jinak, poděkovat chci do Agropodniku i do 
Jezdeckého oddílu. Připomínám číslo přímo do stanice v Pátku u Poděbrad: 603864822, odkud 
k případu vyjedou a tím se vše zjednoduší. A ještě upozorňuji – na mláďata savců nesahat! Většinou 
opuštěna vůbec nejsou.  
 
Vzpomínka 
 
Jestliže jsem v minulém vydání Novinek končil zvesela připomenutím, kolik jen motýlů se vrací do 
našich Důní, nyní budu končit neradostně. Zemřel pan JUDr. Jindřich Chotěbor – člověk, který se mimo 
jiné výrazně přičinil o záchranu kostela v Solci. Přestože tato slova píši i za představitele obce, sám jsem 
měl při opravách nejednou příležitost ocenit jeho rozhled, slušné a skromné vystupování, elán i 
v poměrně vysokém věku. Nejen tedy z doslechu, ale i z momentů v jeho blízkosti prožitých, jsem si jej 
vážil. Patřil k těm obětavcům, kteří čas pro dobrou věc nepřepočítávali na peníze, ani jinak neměřili. 
Odešel a mnohému i mnohým bude chybět. 
                                                                                                         Za obec i za sebe s úctou Pavel Kverek    
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