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Vážení občané,  

v poslední době začalo v naší obci kolovat několik velmi nepřesných, až nepravdivých informací 

týkajících se událostí kolem Dopravního podniku Kněžmost, s.r.o. Především se rychle rozšířila 

„zaručená“ zpráva o tom, že jsou vyvíjeny snahy o zrušení tohoto podniku a že má být v důsledku toho 

ohrožena dopravní obslužnost Kněžmostu a jeho okolí. To je však zkreslený pohled na současnou situaci 

v dopravním podniku, u kterého pouze proběhla kontrola hospodaření. Z výsledku auditu je zřejmé, že 

musí dojít ke změnám s tím, že vyvineme maximální úsilí, aby nedošlo ke zhoršení dopravní obslužnosti. 

Jinými slovy je naší snahou, aby dostupnost veřejné dopravy pro naši obec a její obyvatele zůstala 

zachována. Mluvím nejen za sebe, ale i většinu zastupitelů. Orgány obce rozhodnou v nejbližší době o 

dalším směřování a vývoji dopravního podniku.  

Jelikož nastal měsíc červenec a to je znamení prázdnin a dovolených, přeji hlavně dětem, aby si je ve 

zdraví užily. Učitelům, ale i vám všem, přeji zasloužený odpočinek a regeneraci. Krásné slunečné léto. 
Jitka Bartošová, místostarostka obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

Zastupitelstvo obce schvaluje pro volební období roku 2014 – 2018 počet členů zastupitelstva na 15. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost, v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady 

regionu soudržnosti Střední Čechy, schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a Regionální radou regionu 

soudržnosti Střední Čechy, o poskytnutí dotace ve výši 6 592 619,63 Kč a dále schvaluje vyčlenění částky 

ve výši 1 648 154,91 Kč, odpovídajících spolufinancování projektu „Rekonstrukce místních komunikací 

v obci Kněžmost“, reg.č.: CZ.1.15/1.1.00/74.01716. 
Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 

 

Kontrola a čištění spalinových cest 2014 

Obec Kněžmost opět objednala kontrolu a čištění spalinových cest pro občany. Cena 280,-Kč za zprávu o 

kontrole dle nařízení vlády č. 91/2010Sb. ze dne 1. 3. 2010; čištění spalinových cest 50,-Kč - 100,- Kč, 

dle délky a náročnosti. Občané Kněžmostu se mohou hlásit na obecním úřadě, občané místních částí u 

svých předsedů osadního výboru a to do pátku 22. srpna 2014. Jestliže se vám termín nehodí, můžete si 

domluvit individuálně náhradní termín, v tomto případě se ale cena navýší. Pokud se domluví 5 a více 

občanů na jeden den, cena zůstává stejná. Kontakt na kominíka – pan Žďánský, telefon 773 209 127. 

Termíny: 

Kněžmost:    2. a 6. září 2014 - úterý a sobota -  OÚ 326 784 141, 326 784 292 

Býčina:    2.9.  úterý – pan Abraham – 724 089 168 

Suhrovice, Drhleny, Čížovka: 3.9. – středa – pan Hašlar – 723 438 498 

Srbsko:    3.9. – středa – paní Vacková – 605 259 977 

Koprník:    4.9. – čtvrtek – pan Kilián – 725 080 652 

Násedlnice:    4.9. – čtvrtek – pan Helikar – 724 758 299   

Úhelnice:    4.9. – čtvrtek – pan Nový – 605 241 418 

Malobratřice, Solec, Soleček: 5.9. – pátek – paní Bartošová – 604 824 990 

Žantov:    7.9. neděle –  paní Černá Rynešová – 605 149 473 

Chlumín, Lítkovice:   7.9. – neděle – pan Palaczuk – 605 308 827 

 
Hana Prokorátová, OÚ Kněžmost 
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ŠKOLA 

Ze základní školy:  

Školní rok 2013/2014 byl slavnostně ukončen 27. 6. 2014. Školní rok 2014/2015 bude slavnostně zahájen 

v pondělí 1. 9. 2014 v 8 hodin v hale základní školy. Během prázdnin jsou stanoveny tyto úřední dny:  

2. 7., 16. 7., 6. 8. a 20. 8. vždy od 8 – 11 hodin. 
                                                                                   Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 

Z mateřské školy – co se nevešlo do Zpravodaje: 

Dne 18. 6. jsme děti z mateřské školy vypravili do domu seniorů ,,Modrý kámen“ v Mnichově Hradišti. 

Přijely potěšit babičky, dědečky a nemocné s programem písní, básní, tanečků a dramatizací pohádky. 

Jejich snažení bylo odměněno potleskem a občerstvením.  
Květa Kobrlová 

OSTATNÍ 

Obecní úřad oznamuje občanům, že pro velký zájem je sběrné místo nově otevřeno také každé pondělí, 

od 13.00 do 16.00 hodin. 
 

Jak krásné jsou naše zahrádky…. 

V měsíci květnu jsem projížděla územím, které spravuje obec Kněžmost. Kontrolovala jsem výsadbu 

v obecních lesích, některé polní cesty, atd. a nestačila jsem se divit. Narazila jsem hned na několik 

skládek různého typu. Například v lese za Malobratřicemi, kde se obec pokouší o zalesnění, byla skládka 

trávy, listí, větví, ale i plastových květináčů, prostě všechno, co na své zahrádce nechceme. Zato pracně 

vysázené stromky byly umořené, zavezené hromadou odpadu. Obec může tedy pozemek nechat na své 

náklady vyčistit a znovu zasázet stromky. Ale proč? Protože jsme pohodlní dojet do sběrného dvora? 

Protože jsme zvyklí odpadky házet za plot? Protože kompost na své zahrádce nechceme nebo už 

neumíme kompostovat „zelený odpad“? Žijeme v době, kdy se odpadky naším způsobem života tvoří 

každou minutu a měli bychom za ně nést i zodpovědnost. Např. plasty dnes můžeme třídit a nechat odvézt 

do sběrného dvora v Kněžmostě.  „Zelený odpad“ ze zahrádky je ale odpad, který se snadno rozloží bez 

další zátěže pro přírodu. Kompost na zahrádce nám zabere jen několik m
2 

a ještě vytvoříme kvalitní 

zeminu na naši zahrádku nebo do truhlíků pro muškáty. Také jsem cestou narazila na skládku sutě a 

jiného stavebního odpadu, ale i např. kanape, křesílka a to v bývalé silážní jámě za Násedlnicí. Tento 

pozemek není ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví společnosti Tyres Kněžmost, s.r.o. Osobně pochybuji, 

že tato společnost si navezla všechen odpad na svůj pozemek. Spíše to vypovídá o české mentalitě. Co se 

mi nehodí, vyvezu za plot, ona si příroda poradí…. Jak dlouho ještě tohle budeme dělat?  

Obec Kněžmost provozuje sběrný dvůr, jeho otevírací doba i ceník je i na webových stránkách obce. 

Např. za likvidaci větví, trávy a listí, nezaplatíte ani korunu, za likvidaci stavební sutě zaplatíte 0,80 Kč 

za litr. A navíc, když odpad nehodíte za plot, ulehčíte přírodě, může vás hřát u srdíčka i dobrý pocit. 
Jana Marková, OÚ Kněžmost 

POZVÁNKY 

Výlet na koloběžkách, 29. 6. 2014 

Informační středisko Kněžmost Vás zve již na 2. ročník akce „Výlet na koloběžkách“ a návštěvu 

mobilního planetária, v neděli 29. června 2014, start v 8.30 hodin z náměstí Kněžmost, cena za koloběžku 

220,- Kč (3 hod). Pro děti je připravena hra během cesty „Geocaching“. Více informací v IS Kněžmost. 

Letní kino Komárov 

V sobotu 5. července 2014 zahajuje letní kino Komárov svou promítací sezónu červenec – srpen. 

Promítáme každé úterý a sobotu vždy po setmění od 21:30 hodin. Vstupné 80,- Kč. Děti do 6 let mají v 

doprovodu rodičů vstup zdarma. Program kina naleznete na webových stránkách obce Kněžmost a 

v podatelně obecního úřadu. 

Sakrální stavby v Kněžmostě a okolí, 12. 7. 2014 

Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí vás zve na výstavu s názvem „SAKRÁLNÍ STAVBY V 

KNĚŽMOSTĚ A OKOLÍ“. Akce se koná 12. července 2014. Ve 14 hodin bude zahájena v místním 

kostele sv. Františka Serafinského. V 15 hodin bude v budově informačního střediska na náměstí 

zahájena zmíněná výstava a zároveň se bude na náměstí konat tradiční pouť. Srdečně Vás všechny zveme 

na tuto akci. 
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