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Vážení občané,
opět po měsíci k vám přichází novinky, které vás pravidelně informují o dění v obci a nejbližším okolí. Nejprve mi 
dovolte, abych poděkovala panu Kverkovi za dosavadní a vzorné vedení Novinek z Kněžmostska. Máme pro vás 
pár informací o změnách, které, a v to věřím, budou postupně ku prospěchu obecních tiskovin. I když už teď vím, 
že se nikdy nezavděčíme všem. Redakční rada začala pracovat a já ji přeji hlavně radost z této práce, ale i pevné 
nervy. V srpnových novinkách se například dozvíte, o čem jednala rada obce, jak se vede informačnímu středisku a 
jaká je návštěvnost bazénu. V tomto výjimečně rozšířeném čísle se také dozvíte o registraci do Info kanálu.

Jitka Bartošová, místostarostka 

ZPRÁVY Z RADNICE

Veřejné osvětlení - obec zadala firmě Eltro Šťastný, s.r.o., zakázku na rozšíření systému veřejného osvětlení v 
těchto lokalitách: místní část Lítkovice - náves a výjezd směr Obrubce (celkem 2 ks svítidel), místní část Žantov -
výjezd směr Lítkovice (1 ks svítidla), Kněžmost-ul. U Mlýna (1 ks svítidla)

Zhotovitel projektové dokumentace na přístavbu budovy ZŠ - na základě provedeného výběrového řízení provede 
vypracování projektové dokumentace na přístavbu budovy ZŠ firma Ing. Arch Aleš Brotánek, Sedlice 65, Rožmitál 
pod Třemšínem

Výstava v kostele - obec poskytne Spolku rodáků a přátel Kněžmosta a okolí příspěvek ve výši 10.000 Kč na 
připravovanou výstavu 100 leté stromy Kněžmosta a okolí, historie kostela sv. Františka Serafínského, 
připravovanou v souvislosti s výročím 170 let od vysvěcení tohoto kostela. Částku 10.000 Kč poskytne na tuto akci 
také firma Kverek&Kverek, kovářství Kněžmost. Výstava se uskuteční 29.9.2013

Havarijní oprava vodovodu Čížovka - obec schválila zadávací dokumentaci na havarijní opravu vodovodu Čížovka

Redakční rada obce Kněžmost - pracuje ve složení Karla Mikešová, Mgr. Marie Adela Pokorná a Hana 
Prokorátová, pro obecní tiskoviny byly zřízeny emailové adresy, redakce.novinky@knezmost.cz a 
redakce.zpravodaj@knezmost.cz

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALIVOVÝCH CEST
Obec Kněžmost opět objednala kontrolu a čištění spalivových cest pro občany. Cena: 280,- Kč za zprávu dle 
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 + 50/70,- Kč – za čištění dle náročnosti. Občané Kněžmostu se 
mohou hlásit na obecním úřadě, občané místních částí u svých předsedů osadního výboru, a to do 26.8.2013. 
Jestliže se vám termín nehodí, můžete si domluvit individuálně náhradní termín, ale cena se pak navýší. Pokud se 
však domluví 5 a více občanů na jeden den, cena zůstává. Kontakt na kominíka - p. Žďánský, tel: 773 209 127

Termíny:
Kněžmost - 3.9. a 8.9. - OÚ - 326 784 141
Býčina - 3.9. - pan Abraham - 724 089 168
Suhrovice, Drhleny, Čížovka - 4.9. - pan Hašlar - 723 438 498
Srbsko - 4.9. - paní Vacková – 605 259 977
Koprník - 5.9 - pan Kilián – 725 080 652
Násedlnice - 5.9. - pan Helikar – 724 758 299
Úhelnice - 5.9. - pan Nový – 602 392 256
Malobratřice, Solec, Soleček - 6.9. - paní Bartošová - 604 824 990
Žantov - 7.9. - paní Černá – 605 149 473
Chlumín, Lítkovice - 7.9 - pan Palazcuk – 605 308 827



KOMUNÁLNÍ ODPAD

Dovolujeme si vás upozornit, že do klecí pro sběr odpadu umístěných na území obce Kněžmost a jeho místních 
částech patří pouze pytle označené logem svozové firmy Severočeských komunálních služeb, nebo pytle na tříděný 
odpad. Označené pytle na komunální odpad lze dokoupit na OÚ Kněžmost za poplatek: 110 l = 59,- Kč a  60 l = 
30,- Kč. Pytle na tříděný odpad (pet, plasty z domácnosti, nápojové kartony, kovové obaly) jsou k dostání také na 
OÚ Kněžmost - ZDARMA!!! Žádáme vás tedy, abyste do klecí nevhazovali neoznačené pytle ani žádný jiný 
odpad!!! 
Červencová kuriozita aneb co vše naše technická četa musí po některých občanech uklízet. Předposlední 
červencový týden byl ve znamení mražených vepřových kolen mezi plasty. Bohužel i tací občané jsou mezi námi.   
                                                                                                                                           Josef Kračmar, referent OÚ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Přesun střediska si vyžádal několik změn, hlavně díky novému prostoru více informačních materiálů, větší možnost 
šíření informací turistům. Zřízení webových stránek info-knezmost-cz.webnode.cz/. Informační středisko 
Kněžmost je otevřené po celé prázdniny po-pá od 8:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Je zde široká možnost využití turistických prezentací vytvořených na informačním středisku Kněžmost s možností
nahrání pomocí QR- kódu na mobilní telefon. Nezapomněli jsme ani na nejmenší turisty, připravili jsme pro ně 
hrací pracovní listy, kde jsou seznámeni s historií Kněžmosta, a kde naleznou hlavní budovy a místa v Kněžmostě. 
Základem je vypracovat pomocí získaných informací celý pracovní list, který je zavede na prohlídku Důněmi a 
další pozvánkou je nabídka turistické trasy Kněžmost – hrad Valečov s pověstí Panny Klíčnice. Díky získaným 
razítkům budou turisté odměněni a listy budou slosovatelné. 
Informační středisko Kněžmost pořádá I. Ročník „výletu na koloběžkách okolím Kněžmosta“. Akce se bude konat 
v pondělí 19.8.2013 od 8:30 do 12:00 hod. Cena za půjčení koloběžky na celé dopoledne je 220 Kč.
Infocentrum nyní vede Ivana Cenefelsová vedoucí knihovny. Brigádníci: Hrušková Aneta, Hruška Lukáš, Karlová 
Pavlína a Charvátová Lada. Tímto brigádníkům děkuji.

Ivana Cenefelsová, vedoucí knihovny
KOUPALIŠTĚ

Letos jsme sezónu na koupališti zahájili 15. 6. 2013. Nástup opožděného léta byl vskutku horký. Už 20. 6. jsme 
měli teplotu ve velkém bazénu na rekordních 28,5 °C. Do poloviny července naše koupaliště navštívilo cca 2000 
rekreantů. Voda je opravdu čistá a tak o spokojené plavce a rekreanty nemáme nouzi.

Mgr. Jiří Lehečka, správce bazénu

POZVÁNKY

Sousedský klub SOLÍNEK, o.s. srdečně zve příznivce dechové hudby na "Pouťový koncert pod javorem" v 
letošním v pořadí třetím ročníku se představí dechový orchestr "DOBROVANKA"  se svými sólisty, o pouťové 
neděli 18.8.2013 v 16 hodin na solecké návsi.   

OSTATNÍ

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás informovali o probíhající realizaci projektu rozvoje a modernizace 
zemědělské farmy TYRES KNĚŽMOST a.s. 
V současné době realizujeme modernizaci stávajícího areálu farmy, stájí, hnojišť, ale především připravujeme 
výstavbu sušičky zemědělských plodin zajišťující soběstačnost farmy v sušení a skladování rostlinné produkce 
v průmyslové části obce Kněžmost. U všech staveb v rámci celého projektu jsou použity nejmodernější technologie 
splňující požadované evropské, respektive celosvětové normy. K největší části projektu, stavbě sušičky, proběhne 
dne 15.8.2013 v Kněžmostě slavnostní  položení základního stavebního kamene za účasti hlavního investora 
společnosti pana Michaela Horsche, starosty obce Kněžmost pana Ing. Adama Pospíšila a dalších regionálních 
činitelů. Zvána je také odborná veřejnost. „Myslíme si, že investicemi, které přinášíme do celého regionu, 
pomáháme udržet tradici zemědělské výroby, rozvíjíme obec Kněžmost, její infrastrukturu, zaměstnanost, 
agroturistiku a s tím související služby. Jsme rádi, že naši snahu rozvíjet zemědělskou činnost podporujete a nadále 
nám svěřujete Vaši půdu, o kterou se staráme jako odpovědní hospodáři“ říká ředitel společnosti Christoph Georg 
Foth.
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