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Vážení spoluobčané. 
 
     Na přelomu měsíců jsou tu další informace z radnice i regionu. Rádi bychom, aby Vám vytvořily 
alespoň základní představu o zdejším dění. Širší spektrum informací přinese brzy první letošní číslo 
zpravodaje, komu by se nechtělo čekat, nechť dorazí na zasedání zastupitelstva. Termín jeho konání 
najdete v listu. Dočtete se též o úspěchu žáků zdejší školy, upozorníme na akci k Velikonocům. Tyto 
svátky nás příjemně převedou ze zimy do jara. Do času, kdy lidé více míří do přírody. I proto se hodí 
jedno upozornění, jak se tam chovat třeba s psím doprovodem a na co si dát pozor. Přeji klidné čtení.   
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 

 
Informace z radnice 
 
Obec Kněžmost schválila a zveřejnila konkurzní řízení na pozici ředitel – ředitelka Základní škola a 
mateřské školy Kněžmost. Termín pro podávání nabídek na obsazení pracovního místa je od 21.2. 
až do 30.4.2013 (do 14 hodin). Více informací najdete na webu obce. 
 
Obec Kněžmost schválila a zveřejnila vyhlášení zakázky malého rozsahu na stavební práce 
„Výstavba místní komunikace v ulici Luční v Kněžmostě“.  Předpokládaný termín dokončení díla 
je do června 2013.  
 
Obec Boseň připravuje realizaci stavby „Polní cesta a zřízení části chodníku“ v k.ú. Boseň a 
Kněžmost. Jedná se o spojnici mezi obcemi. Cesta povede po levé straně silnice II/286 z Bosně na 
Kněžmost a bude umístěna hned za silničním příkopem. Součástí je i část chodníku v délce cca 10 
metrů před č.p. 184  v Kněžmostě.  
 
Důležitá upozornění 
 
Chystá se omezení provozu – uzavírka v ulici Branžežská v Kněžmostě, v termínu od 15.4. až do 
30.6. 2013. Důvodem je provádění stavebních prací pro uložení vodovodního a kanalizačního 
potrubí v lokalitě Pazderna. Informace je předběžná, běží jednání, jehož výsledkem může být i 
uzávěrka úplná. Bude se ještě upřesňovat. 
 
IV. Ročník Oldtimer Bohemia Rally 2013 proběhne za běžného silničního provozu v termínu od 
23.5 až do 25.5. 2013 též v naší oblasti. Jedná se o projetí max. 80 historických vozidel. Informace 
je předběžná, trasa bude upřesněna.  
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 
 
Zveme všechny občany na Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kněžmost, které se koná ve středu 
6. 3. 2013 od 17 hodin, v aule ZŠ Kněžmost.  
 



 
 
 
Informace o místních poplatcích 
 
Upozorňujeme občany o blížícím se konci splatnosti místních poplatku ze psů a ze svozu 
komunálního odpadu za rok 2013. Oba poplatky jsou splatné do 31.3.2013, a to každé pondělí a 
středu od 8:00 – 11:30 a 13:00 - 17:00 na OÚ Kněžmost. 
 
Ze školy 
 
Žáci 7. třídy jsou zapojeni do krajské ekologicko-vlastivědné soutěže Svět kolem nás, pořádanou CEV 
Vrané nad Vltavou. Soutěž má 4 kola. Sedmičlenný tým žáků sedmé třídy s názvem „77“ postoupil mezi 
nejlepších 6 družstev a mezi středočeskými školami je na průběžném 1. místě.  
 

 
Myslivecké sdružení upozorňuje 
 
na možnost výskytu virového onemocnění (Aujeszkyho choroba) u divokých i domácích prasat. Ve 
volné přírodě již byla choroba u divokých prasat prokázána, dokonce v přenosu na loveckého psa, který 
nákaze podlehl. K přenosu viru dochází buď přímo kontaktem s nakaženým zvířetem sekrety či 
exkrementy, dále při páření. Nepřímo pak kontaminovanými předměty, krmivem či pomůckami.  
Přirozeným hostitelem viru jsou prasata, od kterých se nákaza může šířit. Ohroženy jsou ovce, kozy, psi, 
kočky a králíci, srnčí a jelení zvěř, myši a potkani. Přenos na ptactvo doložen nebyl. Stejně tak člověk 
není k nákaze vnímavý a nehrozí mu tudíž žádné riziko. 
 
Pro veřejnost by mělo platit  zejména ohlídání venčených psů tak, aby nemohli přijít do styku s 
divokým prasetem, uhynulým či jen poraněným. Stejně tak ale i s možnými zbytky jejich tkáně. Samé 
by mělo platit i pro kočky, pohybující se v přírodě.  
 
Onemocnění se projevuje postižením nervového systému i dýchacího traktu zvířete. Následným 
svěděním, které se postupně stává nesnesitelným, směřujícím ve finále až k rozdrásání kůže. Inkubační 
doba nákazy je od 2 do 5 dnů, ve výjimečných případech i 2 týdny.   
Věnujte prosím tématu zvýšenou pozornost.  

 
Kulturní akce 
 
Obec Kněžmost ve spolupráci s kulturní komisí obce pořádá v neděli 24. 3. 2013 od 14 hodin na 
místním náměstí Velikonoční jarmark .   
Vystoupí žáci  MŠ a ZŠ Kněžmost a k prodeji nabídnou i své výrobky.  
Součástí bude i stánkový prodej dekorativních předmětů s tématem Velikonoc. 
 
K poslechu zahraje Country kapela BARKASTEAM. Odpolednem provede Pavel Kverek. 
Občerstvení je zajištěno.  
Změna programu vyhrazena. 
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