
 
 
 

 

12/2013 
zdarma 
 
Vážení občané, 
čas neúprosně běží a prosincové novinky míří k vám. Je před námi zimní období a s ním spojené 
povinnosti nejen pro obec. Ano, píši o sněhu, každý ho máme tak nějak rádi, ale občas nám dělá vrásky 
na čele. Věřím, že tuto zimu zvládneme bez zbytečných emocí vůči těm, kteří se budou potýkat s jeho 
úklidem, ať už půjde o údržbu ze strany obce, nebo krajskou údržbu silnic. V tomto vydání se též dozvíte 
v číslech, jak dopadlo naše koupaliště po letošní sezóně. Dále pak o připravované opravě krajské 
komunikace v ulicích Sobotecká a Hradišťská.  

Jitka Bartošová, místostarostka obce 
 
ZPRÁVY Z RADNICE 
 
Rada obce se seznámila s předloženou zprávou o průběhu sezóny koupaliště v Kněžmostě, kterou 
vypracoval Mgr. Jiří Lehečka, dohled nad bazénem. Rekapitulace za sezónu r. 2013: 
příjmy ve výši 237.745,- Kč 
výdaje ve výši 290.421,- Kč 
rozdíl 52.676,- Kč 
 
Rada obce schvaluje následující ceník inzerce ve Zpravodaji obce Kněžmost s platností od 30. 10. 2013 
takto: 
formát inzerátu cena v Kč 
A4 ..................................  1000,- 
A5 ..................................    500,- 
A6 ..................................    250,-  
A7 ..................................    125,- . 
Uveřejnění inzerátu je bez záruky. 
 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje připravuje v průběhu příštího roku opravu asfaltového 
krytu silnice č. II/268 v trase a délce ulice Hradišťská a Sobotecká s cílem snížit v daném místě hladinu 
dopravního hluku. Upozorňujeme občany přilehlých pozemků na nutnost prověření stavu napojení jejich 
nemovitostí na vedení sítí technické infrastruktury. V případě nových požadavků na napojení je nutné již 
nyní a bezodkladně podniknout příslušné kroky, tj. zajistit přípravu potřebné dokumentace a povolení 
resp. vlastní provedení. Po realizaci nového povrchu komunikace bude obtížné zajistit souhlas vlastníka a 
správce této komunikace se zásahem do nového krytu. 
 
Realizace akce se předpokládá v příštím roce - v lednu 2014 proběhne stavební řízení, následně pak (jaro, 
léto) vlastní stavební práce. Investiční akce bude hrazena z dotací EU. Investor chce znát záměry obce v 
tomto úseku tj. předpokládané provádění výkopových prací apod. 

 
Rada obce schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi obcí (objednatel) a společností GIFTS A LA 
CARTE s.r.o. (poskytovatel), IČO 24312916, se sídlem v Praze 5, Náměstí 14. října 1307/2, na 
poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít software „Rozklikávací rozpočet Luminosity Digital – Webová 
aplikace pro grafické zobrazení dat z účetního systému obce“ v celkové ceně 31.274,- Kč na období 2 let. 
 

Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 
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ŠKOLA 
 
V úterý 10. 12. 2013 od 15 hodin se koná v hale Základní školy Kněžmost vánoční jarmark. Přijďte se 
potěšit, inspirovat a třeba i nakoupit výrobky nejen našich žáků.  
 
V uplynulých týdnech se v místní základní i mateřské škole konala řada zajímavých akcí. Jako příklad 
bych chtěla uvést účast žáků ZŠ v ORION CUPU a orientačním běhu, žáci 9. třídy navštívili Úřad práce v 
Mladé Boleslavi, sportovci z kroužku kondičního cvičení si vyzkoušeli lekci BOSU, žáci 1. stupně se 
podívali do Templu, děti z MŠ viděly výlov rybníka, navštívily svíčkárnu. O těchto a dalších akcích si 
můžete podrobněji přečíst v prosincovém zpravodaji. 

Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 
 

OSTATNÍ 
 
Připomínáme občanům, že mají možnost získávat aktuální informace z obce pomocí info kanálu. 
Registrace na www.knezmost.cz nebo osobně na OÚ Kněžmost. 
 
Dále připomínáme, že kalendář obce Kněžmost je již v prodeji. 
 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor dopravy, upozorňuje na poslední fázi povinné výměny 
řidičských průkazů. Řidičské průkazy vydané v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013. 
 
V sobotu 23.11.2013 jsme na radnici v Kněžmostě přivítali do obce 20 nových občánků. 
 
Redakční rada obce připomíná, že se blíží uzávěrka zimního Zpravodaje obce Kněžmost. Všichni, kteří 
mají co sdělit ať zasílají své články popř. i s fotkami na e-mail redakce.zpravodaj@knezmost.cz do 
5.12.2013. 
 
 
POZVÁNKY  
 
Zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 16.12.2013 od 18.00 hodin v hale ZŠ Kněžmost. 
 
 
Sousedský klub Solínek pořádá ve čtvrtek 26.12.1013 od 17.00 hodin již V. vánoční zpívání v soleckém 
kostele, kde vystoupí děti z Mateřské školy Obruby. Své hudební umění představí starší děti z blízkého 
okolí a také příležitostní amatérské hudební těleso Solínek. Vystoupí i vzácní hosté jako Martin Pinkas – 
piccola, Miroslav Sekera – klavír a Eliška Josifová – soprán. Vstupné bude dobrovolné s možností 
zakoupení symbolické pomocné ručičky s motivem soleckého kostela a výtěžek bude použit na jeho 
opravu. Všichni jste srdečně zváni. 
 
 
Obecní knihovna Kněžmost zve děti a rodiče ve středu 4.12.2013 od 15.00 hodin do ZŠ Kněžmost na 
„Zábavně naučné odpoledne“, kde odhalíme tajemství fyzikálních zákonů. Vše s heslem: málo teorie, 
hodně zábavy. 
 
 
Spolek rodáků a přátel Kněžmostu zve občany na vánoční koncert, který se uskuteční v pátek 13.12.2013 
od 17.00 hodin v kostele sv. Františka Serafínského v Kněžmostě. Vystoupí „ZVONKY“. 
 
 

 


