
 číslo 4 / 2017 listopad 

zdarma 
 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

 

Rada kraje po projednání dne 13. 11. 2017 doporučila Zastupitelstvu kraje, které bude jednat 7. 12. 2017, 

schválit snížení dotace na akci „Rekonstrukce vodovodu v místní části Suhrovice a jeho propojení se 

skupinovým vodovodem Kněžmost“ ze 4 000 000 Kč na částku 3 148 823,00 Kč a dále schválit změny 

uvedené v Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. S-15589/OŽP/2016 uzavřené s Obcí Kněžmost a 

pověřila Ing. Miloše Peteru, náměstka hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství, aby předložil 

žádost Obce Kněžmost o změnu předmětu a účelu dotace včetně změny závazných parametrů na jednání 

Zastupitelstva kraje. 

 

Rada obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí služeb týkající se ekologické likvidace 

použitých přepálených olejů mezi obcí a společností Černohlávekoil, IČO 165 39 184, se sídlem Jakub 

38, 285 33 Církvice, předmětem které je bezplatné zajištění sběru odložených jedlých tuků výhradně 

rostlinného původu z domácností občanů obce Kněžmost. 

 

Rada obce Kněžmost doporučuje zastupitelstvu obce zvýšit poplatek za odvoz komunálního odpadu od      

1. ledna 2018 o 6 %. 

 

Připomínáme, že uzávěrka zimního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 7. prosince 2017. 

Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) nejpozději do tohoto 

data na náš e-mail redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 
Otevírací doba hřbitova v Kněžmostě: 

LÉTO  7,00 - 21,00 hodin  (1.4. - 30.9.)  

ZIMA  8,00 - 18,00 hodin  (1.10. - 31.3.) 

Nový ceník za hrobová místa na hřbitově v Kněžmostě, na Solci, a v Násedlnici s platností od 1. 1. 2018: 

nájemné z místa (podle velikosti hrobu) 4 Kč/m2 za rok 

platba za služby spojené s údržbou hřbitova 80 Kč/rok/hrob 

poplatek za pronájem skříňky v kolumbáriu činí 45 Kč/rok 

Interval placení zůstává po 5ti nebo 10ti letech. 

 

ŠKOLA 

Základní škola a mateřská škola Kněžmost vás zve na tradiční vánoční jarmark, který se uskuteční ve 

čtvrtek 7. prosince 2017 od 15 hodin v budově 1. stupně na náměstí. 

Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka ZŠ 

OSTATNÍ 

Sběr přepáleného oleje ROSTLINNÉHO původu 

Oznamujeme občanům, že nově je ve sběrném místě umístěn kontejner pro vhazování uzavíratelných (PET) 

lahví použitého kuchyňského oleje ROSTLINNÉHO původu. Odevzdáním oleje ve sběrném místě šetříte 

životní prostředí a nezanášíte si své vlastní potrubí a kanalizaci. 

 

KVCK Kněžmost bude přes vánoční svátky uzavřeno takto: od 18. 12. 2017 do 1. 1. 2018. 

 

mailto:redakce.zpravodaj@knezmost.cz


 

 

Česká mše vánoční „Hej mistře“ 
Dovolujeme si Vás pozvat dne 26. listopadu ve 14.00 hodin do kostela sv. Františka Serafínského 

v Kněžmostě na předvánoční setkání s hudbou Jakuba Jana Ryby, Česká mše vánoční „Hej mistře“.  

Účinkují: členové sborů Mladá Boleslav a Cantores Pontem Princeptis, členové Mladoboleslavského 

komorního orchestru, sólisté: Marie Jílková - soprán, Eliška Josifová – alt, Tomáš Foltýnek – tenor, Libor 

Novák – bas, diriguje: Zuzana Kubelková.  

Pořádá Spolek za záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost za finančního přispění obce 

Kněžmost. Vstupné dobrovolné na záchranu kněžmostských varhan. 

 

KVCK Kněžmost vás zve 30. 11. 2017 do kostela sv. Fr. Serafínského od 9:00 do 11:00 na Den pro 

dětskou knihu - výstava ilustrací Jiřího Fixla. 

 

SDH Kněžmost vás srdečně zve na Mikulášskou nadílku  
v sobotu 2. prosince 2017 od 15.00 hodin v zasedací místnosti firmy AgroVation Kněžmost v Nádražní 

ulici. Program: promítání pohádek, vystoupení divadélka Človíček, nadílka Mikuláše, anděla a čerta, dětská 

diskotéka. Rezervace na tel. 724 917 300, sms rezervace ve tvaru: rezervace 2x Novák. 

 

Vánoční jarmark v Kněžmostě na náměstí  
se uskuteční 3. prosince 2017 od 15.00 hodin, slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v 17.00. 

Prodej tradičních vánočních výrobků, pro děti vánočka a teplý džus, pro dospělé svařák a klobáska, prodej 

a malování vánočních ozdob. Poprvé - Ježíškova pošta pro nejmenší. 

 

Prohlídka nově zrekonstruované kostelní sakristie 
Vážení spoluobčané, jménem Spolku přátel kultury Kněžmost Vás zveme na prohlídku nově 

zrekonstruované kostelní sakristie. Prohlídka bude součástí výstavy betlémů 3. prosince 2017, která 

proběhne pod záštitou Spolku pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost. Doufáme, že se 

Vám nově zrekonstruovaný prostor bude líbit.             Za Spolek přátel kultury Kněžmost Zdeněk Zdobinský 

 

Setkání s Mikulášem  
se uskuteční v úterý 5. prosince 2017 v 17.00 hodin v kostele sv. Františka Serafínského. Vstupné 

dobrovolné. Pořádá Spolek přátel kultury a obec Kněžmost.  

 

Spolek za záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost si Vás dovoluje  
pozvat do kostela na:  

 3.12.2017 Výstava betlémů 15 – 18 hodin, s hudebním doprovodem skupiny Trojboy  

 10.12.2017 Pěvecký sbor v 16 hodin Cantores Pontem Princeptis  

 16.12.2017 Smíšený pěvecký sbor v 16 hodin Jasoň Havlíčkův Brod  

 17.12.2017 Vánoční besídka v 16 hodin ZŠ Kněžmost   

 24.12.2017 Půlnoční setkání s českými koledami  

Vstupné dobrovolné na záchranu kněžmostských varhan. 

 

Narození Ježíška 
Divadélko Človíček zve všechny, kteří si rádi připomenou narození Ježíška dne 23.12.2017 v 18.00 

hodin, na náměstí v Kněžmostě. Toto představení je připraveno jako charitativní projekt pro nejmenší 

pacienty dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. Hosté: zpěvačka Helena 

Kalambová a zástupci nemocnice. 
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