
  
01/2013                                                                                                                                             zdarma 
 
Vážení spoluobčané, 
     i v letošním roce budou „Novinky“ vycházet, i letos díky nim můžete mít o situaci u nás větší přehled. 
Vycházet budou na přelomu měsíců, na webu obce budou vyvěšeny vzápětí, v poštovní schránce je pak 
objevíte s nepatrnou prodlevou. První strana bude i nadále patřit hlavním událostem, na rubu listu poté 
najdete pozvánky, komentáře, upozornění – ostatně, jak jste si už za ten čas zvykli. Informační list má 
sice omezenou kapacitu, neznamená to však, že není přístupný každému z vás. Příspěvky směřujte na 
obecní úřad či přímo na adresu redaktora, uvedenou na konci listu. Drobnou změnou je nové číslování 
jednotlivých vydání. Přeji přínosné čtení a rovněž tak pohodu, v novém  roce s třináctkou.          
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 

Informace z radnice 
 
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2013. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku obce č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod pozemku č. 1227/3 o výměře 39 m2 (ostatní plocha-
ostatní komunikace), v k.ú. Kněžmost, odděleného geometrickým plánem č. 807-288/2012 z pozemku č. 
1227, z majetku Středočeského kraje – právo hospodaření pro KSÚS, do vlastnictví obce Kněžmost. 
Převáděný pozemek je určen pro výstavbu chodníku v místní části Žantov.  
 
Zastupitelstvo obce schválilo zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování územního plánu 
Kněžmost“ pana ing. arch. Jiřího Maňáka, Praha 6, Anastázova 22, IČ 443 03 528, za cenu 625.000,- Kč 
a ukládá starostovi obce uzavřít s výše uvedeným zhotovitelem smlouvu o dílo. 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu vedením jednání ve věci směny obecních pozemků za objekt č.p. 
218 Kněžmost, v majetku společnosti TYRES KNĚŽMOST a.s. na náměstí v Kněžmostě s tím, že 
budou vybrány obecní pozemky vhodné ke směně, jejichž hodnota celková nepřesáhne částku 2.5 mil. 
korun.   
 

 
Další informace 
 
Upozorňujeme, že od 2. ledna 2013 lze hradit poplatek za svoz komunálního odpadu. Nejzazší termín 
úhrady je 31. březen 2013. Žádáme o dodržení stanoveného termínu! 
 
Obecní úřad děkuje všem, kteří pečlivě odklízí sníh před svými domy a přispívají tak k bezpečnosti své i 
lidí ostatních.  
 
Firma Saturn , která má letos na starost odklízení sněhu z veřejných prostranství, dodala kontaktní 
adresu pro případ, že obyvatelé nebudou či budou spokojeni s zadanými pracemi: havel@saturnmh.cz.   



Pozvánka 
 
Myslivecké sdružení Kněžmost zve všechny na myslivecký ples, který se bude konat v pátek 11.1.2013 
v sále sokolovny v Kněžmostě.  Připravena je bohatá zvěřinová tombola. K tanci i poslechu zahraje 
skupina Víkendrock. Začátek je stanoven na 20. hodinu. Zajištěn je opět svoz účastníků. Využijte 
předprodeje vstupenek na čísle 604 824 990.   
 

Poděkování 
 
Rada obce si váží zodpovědného přístupu hospodáře zdejšího sběrného místa pana Vlastimila Drtila 
z Kněžmostu. Zmíněný pracovník je zodpovědný při přejímání a třídění surovin, je vstřícný.  Děkujeme. 

 
Ohlédnutí 
 
Na základě pozvání jsem v konci roku navštívil dvě společenské akce, jednu místní, druhou přespolní.  
Využívám prostoru k tomu, abych se za událostmi ohlédl pro ty z vás, kteří přijít nemohli. 
 
V Kněžmostě se v konci roku (23.12. 2012 od 18 hodin) představilo s vystoupením Cesta do Betléma 
místní Divadélko Človíček. V čase vánočních svátků se jednalo o působivý program, který diváci 
v závěru ocenili potleskem. Přes velmi pěkné výkony účinkujících a již tradiční nápaditost v ztvárnění 
scény, jedna chyba se dostavila. Pršelo a to hercům komplikovalo záměr. Tím spíše bylo třeba u aktérů 
ocenit i vypořádání se s touto, na zimu nečekanou, překážkou. Zázemí pro uspořádání vystoupení 
poskytl, namísto plánovaného kněžmostského náměstí, svými venkovními prostory penzion U Cerhů, 
kde se návštěvníci mohli i občerstvit. Poděkování si zaslouží všichni návštěvníci, kterým ani déšť 
nezabránil v návštěvě akce i podpoře místního divadelního souboru. 
 
V Solci se v závěru roku (26.12. 2012 od 17 hodin) konalo tradiční Vánoční zpívání v soleckém kostele. 
Zde by se jistě, vzhledem k místu konání, vypořádali i s horším počasím, přesto večer byl téměř „jarní“. 
Mohly tak po okolí hořet svíce, početní příchozí nepotřebovali deštníky. Gotický kostelík v Solci je 
impozantním místem pro podobné akce a místní sousedský klub Solínek to - zdá se - dobře ví. Zhruba 
hodinový program byl pestrý, představily se děti ze ZUŠ Dolní Bousov pod vedením Václava Hašlara, 
přidali se příležitostní pěvci Solínku a ve finále vystoupili operní pěvci Eliška Josifová a Libor Novák 
v doprovodu vynikajícího klavíristy Miroslava Sekery. Setkáním provázel mladý místní moderátor, 
k vidění byl kovaný kněžmostský betlém i vystavené srdce soleckého zvonu, za války zrekvírovaného. 
Návštěvníci mohli krom zmíněného obdivovat též zrestaurovaný presbytář (kněžiště) kostela, zejména 
medailony triumfálního oblouku, oddělujícího kostelní loď od kněžiště. I tato akce přece nedostatek 
měla, nedostavil se zástupce církve. I tady patří poděkování všem, od pořadatelů přes vystupující až po 
zvukaře, za vkusný a hodnotný zážitek. Dobré je ještě poznamenat, že výtěžek z akce je už tradičně 
směřován právě na opravy kostela. 
 
Pořadatelům místních akcí 
Nemusí tomu tak být vždy tady v měsíčníku, ale pro zpravodaj by bylo zcela jistě prospěšné, aby měl 
k dispozici ohlasy z akcí, v našem regionu proběhlých. Třeba pro ty, kteří se zúčastnit z jakéhokoliv 
důvodu nemohli, anebo se jen zatím nerozhodli. Budeme tak všichni o něco bohatší a naplníme i poslání 
našich tiskovin. I obecní úřad je takovým „pořadatelem“ v případě veřejného zastupitelstva, řádně vždy 
vyhlášeného. Dvacet lidí (včetně osadních starostů), kteří na zasedání chodí, je návštěvnost tristní. Není 
to přeci tak, že by v diskusi byl zájemce arogantně umlčen či mu nebyl dán dostatečný prostor. To u nás 
neplatí!  
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