
 
 
 

 

11/2013 
zdarma 
 
Vážení občané, 
máme tu listopad, předposlední měsíc roku 2013. Již název sám napovídá o padajícím listí, které bude 
třeba uklidit. Stále je pro vás k dispozici kontejner na bio odpad ve sběrném místě, kam byl nově umístěn 
i kontejner na textil od Diakonie Broumov.  Obecní kalendář pro rok 2014 doputoval do rukou grafika a 
tiskárny. V posledním listopadovém týdnu si jej budete moci zakoupit na těchto místech: v čerpací stanici 
ZZN Polabí, MŠ Kněžmost u paní Hemzalové, obecní knihovně, obecním úřadě v přízemí, prodejně 
COOP, prodejně Večerka, průmyslovém zboží u Kobrlů, řeznictví u Kobrlů, prodejně textilu u paní 
Krausové, uzenářství u Bejrů, ZŠ Kněžmost u paní Kubové a v neposlední řadě také u všech osadových 
starostů. Doufám, že se vám bude líbit a splní své účely. 

Jitka Bartošová, místostarostka obce 
 
ZPRÁVY Z RADNICE 
Na základě dohody mezi obcí Kněžmost a společností Transcentrum bus s.r.o. Mladá Boleslav, dojde k 
přemístění autobusové zastávky, umístěné na obecním pozemku č. 341/3 (před vstupem do areálu 
Kautex). Označník bude na náklady společnosti Transcentrum s.r.o. přemístěn na obecní pozemek č. 
341/4 před budovu hasičské zbrojnice v Nádražní ulici, vše v k.ú. Kněžmost. 
 
Rada obce rozhodla o vypsání výběrového řízení na dodavatele elektrické energie pro obec Kněžmost na 
rok 2014. 
 
Na webových stránkách obce a dále na nástěnkách v přízemí budovy radnice jsou umístěny návrhy zadání 
nového územního plánu obce Kněžmost. 
 
Obdrželi jsme nabídku Občanského sdružení "Paměť Českého ráje a Podještědí" Turnov, prezentovat naši 
obec Kněžmost ve svém sborníku č. 2/2014 "Od Ještěda k Troskám". Rada obce doporučila občanskému 
sdružení navázat v této věci spolupráci s místními spolky, zejména Spolkem rodáků a přátel Kněžmosta a 
okolí, který může poskytnout pro připravovaný sborník potřebné materiály. Příspěvky do sborníku mohou 
být poskytovány nejen místními spolky, ale i širokou veřejností. Příspěvky a podklady bude 
shromažďovat redakční rada.  Materiály ke zveřejnění budou předloženy radě obce k posouzení. 
 
Probíhají jednání se společností AgroVation k.s. ve věcech pohybu zemědělské techniky po místních 
komunikacích, nájezdů na pole, aby docházelo k co nejmenšímu znečištění a poškozování povrchu 
komunikací v obci. 

Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 
ŠKOLA 
Dne 21. 10. 2013 proběhl na Základní škole Kněžmost sběr papíru. Celkem se sebralo 5 456,7 kg. Všem, 
kteří přispěli, děkujeme. 

Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 
 

VOLBY DO POSLANECNÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 25. a 26. ŘÍJEN 2013 
počet zapsaných voličů okrsek č. 1 – 1056     počet vydaných obálek – 648 účast - 61,36%  počet platných hlasů -  642 
počet zapsaných voličů okrsek č. 2 –  168    počet vydaných obálek – 112 účast - 66,67%    počet platných hlasů -  108 
počet zapsaných voličů okrsek č. 3 –    83    počet vydaných obálek –   56 účast - 67,47%    počet platných hlasů -   56 
počet zapsaných voličů okrsek č. 4 –  197    počet vydaných obálek – 109 účast - 55,33%    počet platných hlasů -  105 
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Okrsek č. 1 – Kněžmost    Okrsek č. 2 – Kněžmost   
Kněžmost, Býčina, Suhrovice, Drhleny,   Solec, Soleček, Malobratřice a Čížovka 
Srbsko a Žantov   
 
Název     platné hlasy Název     platné hlasy 
ANO 2011     132 ČSSD      25 
ČSSD      121 ANO 2011     21 
ODS      91 Úsvit přímé demokr. T. Okamury  19 
TOP 09     82 KSČM      16 
KSČM      73 TOP 09     13 
Úsvit přímé demokr.T.Okamury  58 Česká pirátská strana    4 
Česká pirátská strana    18 ODS      4 
 
 
Okrsek č. 3 – Kněžmost    Okrsek č. 4 – Kněžmost   
Chlumín a Lítkovice     Koprník, Násedlnice a Úhelnice 
 
Název     platné hlasy Název     platné hlasy 
ANO 2011     14 ČSSD      24 
ČSSD      12 KSČM      14 
KSČM      9 ODS      13 
Úsvit přímé demokr.T.Okamury  6 ANO 2011     12 
ODS      4 Česká pirátská strana    10 
Strana svobodných občanů   3 Úsvit přímé demokr.T.Okamury  10 
TOP 09     2 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   7 
 

Hana Prokorátová, OÚ Kněžmost 
OSTATNÍ 
Diakonie Broumov umístila ve sběrném místě Kněžmost kontejner na použité ošacení. Lze do něj 
odevzdat letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, 
záclony, látky, péřové i vatované přikrývky, polštáře, spacáky, obuv, plyšové hračky, funkční tašky, 
kabelky, batohy. 

Jitka Bartošová, místostarostka obce 
Poděkování 
V pondělí 28. října 2013, v den 95. výročí vzniku samostatného Československého státu, se konal pietní 
akt u pomníku padlých v Kněžmostě. Touto cestou bych ráda poděkovala skautům, kteří drželi čestnou 
stráž, panu Kverkovi za pronesený projev a všem zúčastněným. 

Jitka Bartošová, místostarostka obce 
 
POZVÁNKY  
Rozsvícení vánočního stromku na náměstí proběhne první adventní neděli 1. 12. 2013 od 17 hodin. 
Vystoupí děti ZŠ a MŠ, zazpívá Rozálie Josifová v doprovodu Josefa Josifa na violoncello a Jaromíra 
Bartoše na klávesy. Dále vystoupí trubači, členové žesťového kvarteta z Mladé Boleslavi. Občerstvení 
v podobě teplého džusu a vánočky vám opět připraví naši skauti.  
 
Divadélko Človíček pořádá zájezd do vánočních Drážďan dne 7. 12. 2013, odjezd v 8.00 hodin z náměstí 
Kněžmosta. Cena 320,- Kč, rezervace míst na tel. 728 862 642 nebo J.Bergman@seznam.cz. 
 
Hasiči Kněžmost pořádají tradiční Mikulášskou nadílku pro děti dne 7. 12. 2013 od 14.00 hodin v místní 
restauraci U Hasičů. Rezervace míst na telefonu pana Herbsta 724 917 300. 
 
Základní škola Kněžmost pořádá v budově školy dne 6. 11. 2013 v 14.30 – 18.00 hodin burzu 
podzimního a zimního oblečení, obuvi a sportovních potřeb. 

 


