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Vážení občané, 
máme začátek měsíce února a ten letošní se bez pochyb zapíše do sportovních dějin. Za pár dní začnou již 
dvaadvacáté zimní olympijské hry, které se letos konají v ruském Soči. Věřím, že i vás pohltí toto velké 
sportovní klání a stanete se na sedmnáct dní velkými fanoušky. Nežli však začnete fandit, přečtěte si 
novinky, které vám přináší informace nejen z radnice. Dozvíte se například, že byl vybrán dodavatel na 
investiční akci pro ulici Zahradní, že technická četa má nového vedoucího, nebo kde se co bude konat. 

Jitka Bartošová, místostarostka obce 
 
Ceny vodného a stočného v roce 2014 
Jak jistě mnozí z vás zaregistrovali, rozhodla naše obec o změně provozovatele místního vodovodu. 
Abychom předešli problémům s přechodem a problematickými přepočty, dojde s největší 
pravděpodobností ke stanovení ceny vodného pro rok 2014 podle ceníku nového provozovatele 
společnosti VAK Mladá Boleslav. Tuto skutečnost musí ještě odsouhlasit zastupitelstvo obce. 
Cena vodného bude nepatrně vyšší než v loňském roce a činí 41,92 Kč včetně DPH. Ve chvíli kdy dojde 
k plánovanému vložení našeho vodovodu do akciové společnosti VAK Mladá Boleslav, bude cena vody 
určována již výhradně představenstvem společnosti VAK MB, stejně jako je tomu již v současnosti u 
ceny stočného. Pro vaši informaci ještě uvádím novou cenu stočného, která je stanovena na 38,51 Kč 
včetně DPH. 

Ing. Adam Pospíšil, starosta obce 
ZPRÁVY Z RADNICE 
 
Pořízení čtecího zařízení, zvukových knih a přehrávacího zařízení. 
 
Rada obce schválila podmínky pro půjčování čtecího zařízení, zvukových knih a přehrávacího zařízení v 
obecní knihovně = nová služba knihovny směrem ke čtenáři.  
 
Byl vybrán dodavatel na investiční akci “Místní komunikace v obci Kněžmost, Zahradní ulice”, kterým se 
stala společnost COLAS CZ, a.s., Praha 9, Ke Klíčovu 9, celková cena díla činí 2 675 000,- Kč. 

 
Na webu obce jsou nově vyvěšeny obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 a č. 3/2013, které se týkají odpadů 
– najdete v sekci “Praktické informace” - “Sběrné místo” nebo v sekci „Obecní úřad“. 
 
Poslední kalendáře obce jsou v prodeji na OÚ. 

 
Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 

Nové zásady pro naše organizace 
Spolky, oddíly, sdružení, no prostě organizace působící na našem území, jsou podporovány obcí, ať už na 
celoroční aktivity, nebo jednorázové akce. To, že musí být prokazatelná a kontrolovatelná zpětná vazba, 
je bez pochyb jasné. Proto musely vzniknout nové zásady pro čerpání těchto finančních prostředků z 
rozpočtu obce. Tyto zásady byly schváleny radou obce a věřte, že to nebyly rozmary, ale nutnost. Zásady 
pro čerpání finančních prostředků a ostatní nutné přílohy naleznete na webových stránkách obce, nebo si 
je můžete vyzvednout přímo na podatelně obecního úřadu. 

Jitka Bartošová, místostarostka obce 
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ŠKOLA 
 
V úterý 21. ledna přišli předškoláci, naši budoucí prvňáčci,  
k zápisu. Ve škole na ně čekali paní učitelky a budoucí  
starší spolužáci, kteří je školou provedli. Předškoláci ukázali,  
že jsou na školu dobře připraveni a my už se na ně všichni 
těšíme. 

 
 Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 

 
 
OSTATNÍ 
 
Příprava nových webových stránek obce 
 
Čas plyne, digitální svět se neustále rozvíjí a ani webové stránky Kněžmosta nesmí zůstat pozadu. 
V době, kdy mají obce nařízeno ze zákona zveřejňovat elektronicky své informace, je důležité držet krok, 
dbát na aktuálnost údajů a především se snažit reprezentovat naší obec co nejlépe umíme. Nynější 
webové stránky jistě nabídnou všechny základní údaje, které občan potřebuje, ale mohly by být i o něco 
obsáhlejší a přehlednější než dosud. Proto jsme se rozhodli pro novou grafickou i obsahovou strukturu, 
která bude nejen příjemná na oči, ale umožní vám zjistit co nejvíce informací o naší obci, které budete 
potřebovat. Na nové stránky se můžete těšit do konce února. V této souvislosti bych chtěla oznámit 
občanům, kteří provozují ubytovací nebo jiné služby v Kněžmostě, nebo jeho místních částech, že mají 
možnost zviditelnit se na našich stránkách. Pokud máte zájem, napište své údaje o vašich službách na 
obec@knezmost.cz. 

Stanislava Drdolová 
 

Obecní úřad připomíná občanům, že poplatek za komunální odpad je vybírán dle nové obecně závazné 
vyhlášky, dle velikosti nádoby a četnosti svozu do konce března tohoto roku. 
 
 
POZVÁNKY 
 
Sousedský klub Solínek a SDH Solec vás srdečně zve na 1. SOUSEDSKÝ PLES v sobotu 15. 2. 2014 od 
20.00 hodin v sále penzionu Slunečno – Kamenice. Čeká vás bohatá tombola a skupina Víkendrock, 
vstupné 80,- Kč, rezervace místenek na tel. čísle 723309851. 

Za sousedský klub Solínek, o.s., Jaromír Bartoš 
 
Jak se již stalo tradicí, i tento rok pořádá rada SRPŠ při ZŠ v Kněžmostě spolu se zaměstnanci místní 
školy v sobotu 1. 3. 2014 od 20.00 hodin školní ples. Tento ročník je už 7. v pořadí a těší se každoročně 
velké oblibě jednak díky vystoupení žáků, ale hlavně Divadélka človíček. Z výtěžku loňského plesu 
mohla být pořízena ozvučovací technika pro akce pořádané školou, pomocí které se nám děti mohou 
pochlubit svými hezkými vystoupeními bez toho, že bychom napínali uši. Pro letošek jsme se spolu s 
vedením školy dohodli, že děti zkusíme přilákat víc do tělocvičny a k pohybovým aktivitám. Proto bude 
výtěžek z plesu určen na zakoupení tělocvičných pomůcek do školní tělocvičny. Obracíme se především 
na rodiče, příbuzné, sponzory a na všechny, kterým záleží na naší škole a na našich dětech s prosbou o 
finanční příspěvek, či dary do tomboly. Tyto je možné nosit do školy až do středy 26. 2. 2014.   

                                                                                              Za radu SRPŠ, M. Šenkýřová 
 
TJ Sokol pořádá Sportovní ples, který se bude konat v pátek 14. 3. 2014 od 20.00 hodin v místní 
sokolovně. 
 
 


