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ZPRÁVY Z RADNICE
•

rada obce vybrala zhotovitele a dodavatele projekčních prací a inženýrské činnosti na akci
„Místní komunikace, Vilová ulice, Kněžmost – Přechodové místo“ za cenu ve výši 64.000 Kč

•

rada obce schválila opravu povrchu místní komunikace v místní části Suhrovice - Paseky po akci
prodloužení vodovodu Suhrovice za cenu ve výši 164.192,40 Kč

•

zastupitelstvo obce schválilo smlouvu se Středočeským krajem, předmětem které je vymezení
podmínek spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti kraje a dopravní obslužnosti obce

UZÁVĚRKA LETNÍHO ZPRAVODAJE OBCE KNĚŽMOST je stanovena na pondělí 6. června 2022.
Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail
redakce.zpravodaj@knezmost.cz.
NEJBLIŽŠÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2022.
KURZY ČESKÉHO JAZYKA PRO OBČANY Z UKRAJINY
Máte ve svém okolí občany z Ukrajiny, kteří by se rádi naučili česky? Město Mnichovo Hradiště právě
zjišťuje zájem o vlastní kurzy českého jazyka, jejichž cílem je nejen usnadnit vstup uprchlíků z Ukrajiny
na český trh práce, ale také přispět k lepší komunikaci mezi Ukrajinci a Čechy. Deklarovat zájem o tyto
kurzy můžete vyplněním dotazníku na webových stránkách města Mnichovo Hradiště.
CENÍK VSTUPNÉHO NA KOUPALIŠTĚ V KNĚŽMOSTĚ V ROCE 2022
děti do 3 let (včetně)
děti 4-6 let
děti 7-15 let, studenti SŠ a VŠ, důchodci, ZTP a ZTP/P
osoby od 16 let
snížené vstupné od 17:00 hodin pro všechny věkové kategorie
(platí pro všechny kategorie kromě dětí do 3 let a dětí 4-6 let)

zdarma
30 Kč
50 Kč
80 Kč

permanentka standardní od 16 let
permanentka děti 3–6 let (včetně)
permanentka děti 7–15 let (včetně), studenti SŠ a VŠ, důchodci, ZTP a ZTP/P

650 Kč
350 Kč
450 Kč

40 Kč

DEN KONÍ X. ROČNÍK
Jezdecký oddíl Kněžmost pořádá na Žantově Den koní. V sobotu 21. května 2022 od 10.00 hodin na vás
čekají soutěže, svezení na koních, bohatý doprovodný program v selském stylu, kaskadéři na koních,
čtverylka, ukázky práce dětí s poníky. Občerstvení na místě, bohatá tombola – hlavní cena chlazená krůta.
Vstupné dobrovolné a slosovatelné vstupenky.
ARCHEOLOGICKÉ PUTOVÁNÍ KNĚŽMOSTEM
Spolek rodáků ve spolupráci s obcí Kněžmost vás zve na přednášku archeologa Vlastivědného muzea a
galerie v České Lípě - Petra Jenče. Komentovaná vycházka započne srazem na náměstí v Kněžmostě
v neděli 22. května ve 14.00 hodin směrem kolem Kněžmostského rybníka až na Hrádek, kde sejdeme na
ulici Soboteckou a dále zpět kolem kostela na náměstí. Bližší informace na tel č. 724996045.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MODELÁŘSKÉM LETIŠTI
Členové Modelářského klubu Veselá pro vás připravili ukázku leteckých modelů všech kategorií, velikostí
a pilotáže modelů. Akce se uskuteční v sobotu 4. června 2022 od 10.00 hodin na modelářském letišti
Koprník. Během vystoupení pilotů bude pro děti (a také tatínky) připraven doprovodný program: stavění
jednoduchých házedel, soutěž s vlastnoručně postaveným modelem, opékání vuřtů.
ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ
Spolek přátel kultury a obec Kněžmost vás zvou na šestý koncert pro pamětníky ČECHY KRÁSNÉ,
ČECHY MÉ – Blanka Tůmová a Pavel Skalický. V sobotu 11. června 2022 v 16.00 hodin v areálu
AgroVation Kněžmost. Vstupné 200 Kč. Prodej na místě nebo na e-mailu z.zdoba@seznam.cz a na telefonu
606046210.
VALEČOVSKÉ LÉTO 2022
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