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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané.  
     Na přelomu měsíců se k vám dostává další číslo Novinek. Ty mají za úkol přinášet informace z úřadu 
i od vás, činorodých obyvatel regionu. Dodávané texty by měly být stručné a zasílané přibližně týden 
před koncem měsíce. List vychází na přelomu měsíců a má též elektronickou podobu na webu obce. 
Přeji pokud možno ničím nerušený nejkrásnější měsíc roku.  
 

Informace z rady 
 
- Rada obce souhlasí s umístěním nové lampy veřejného osvětlení před vraty č.p. 14 v obci Chlumín a 
současně souhlasí s provedením prohlídky stavu veřejného osvětlení v obci. 
 
- Rada obce vyhodnotila tři předložené nabídky na výstavbu herních prvků pro venkovní hřiště 
v Mateřské škole Kněžmost. Nejnižší a vítěznou předloženou je nabídka od firmy TR Antoš, s.r.o., 
Turnov, ve výši 500.530,- Kč včetně DPH.  
 
- Rada obce rozhodla o pokácení dvou starých stromů (lípa srdčitá) na návsi u kapličky v místní části 
Srbsko. Pokácení proběhne na základě nabídky OV Srbsko svépomocí, součástí je naplánovaná náhradní 
výsadba za stromy. U dvou mladších stromů na návsi je odsouhlasen výchovný řez (2.400,- Kč).  Další 
dva stromy u silnice budou ošetřeny podobně (1.000,- Kč).  
V místní části Koprník bude stejným způsobem upravena lípa srdčitá (4.200,- Kč). Uvedené práce 
provede dle nabídky pan Jan Kašek. 
 
- Rada obce schvaluje žádost OV Srbsko na snížení rychlosti při průjezdu obcí  (silnice 3. tř. č. 2687) na 
30 km/hod.  
 
- Rada obce souhlasí s vyvěšením záměru o dlouhodobém pronájmu části pozemku p.č. 495/1 o výměře 
25 m2 v k.ú. Solec pro stavbu podia.  
 

Informace z radnice 
 
Zastupitelstvo Obce Kněžmost na svém 2. zasedání (26.4.2012) rozhodlo o pořízení nového 
územního plánu. V oblasti trvale žijící obyvatelé a majitelé nemovitostí mají možnost podat 
podněty pro změny současného ÚP do 30.6.2012!  
Věnujte tomuto sdělení maximální pozornost, po termínu již nebude možno nové podněty 
přijímat. 

 
Dále upozorňujeme, že 26.6. 2012 končí možnost cestování dětí zapsaných v dokladech rodičů! 
Poté musí mít každý občan ČR  k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. 



 
 
Další informace 
 
Komise životního prostředí si pro letošek uložila za úkol seznámit se s obecními lesy formou návštěvy 
v místě. Posoudit tím stav majetku a jeho perspektivu. 
 
Ze základní a mateřské školy telegraficky: 
 
- v budově školy byla zrekonstruována učebna přírodních věd. 
- 12.4.2012 se uskutečnila beseda o lidické tragédii s přeživšími pamětníky. 
- 20.4.2012 jsem se připojili k celosvětové akci Ukliďme svět úklidem Kněžmosta. 
- žáci absolvovali řadu exkurzí a výletů – například návštěvu mladoboleslavského IQ parku či výstavy  
  Pavla Kverka s ornitologickou tématikou. 
 
Oznámení o vzniku sdružení Škola jinak? 
 
V reakci na současnou situaci ve školství a vzdělávání vzniklo v obci Boseň sdružení Škola jinak? Cílem 
sdružení je seznámit veřejnost s novým přístupem k vzdělávání a výchově dětí předškolního a školního 
věku.  Sdružení tvoří odborníci s praxí v oblasti školství a vzdělávání, rodiče a lidé s upřímným zájmem 
o dění v této oblasti.  
Rádi Vás uvítáme každý poslední čtvrtek v měsíci v prostorách MŠ Klubíčko v Bosni. Napsat můžete 
na adresu: sdruzeni.skolajinak@seznam.cz. Informace na: http://sdruzeniskolajinak.webnode.cz.  
 
Připomínka Dne osvobození v Kněžmostě 
 
V den státního svátku 8. května proběhne jako každoročně pietní vzpomínka u pomníku obětí války 
v Kněžmostě u kostela. Skauti budou již tradičně stát čestnou stráž, položeny budou květiny, krátce 
pohovořím o událostech, vztahujících se k tomuto významnému dni naší republiky.  
Položení květin je naplánováno na 10. hodinu.  
Věřím, že se v den pracovního volna najde dost těch, kteří si pietní akt nenechají ujít a osobní účastí tak 
přispějí k důstojnému průběhu setkání. 
Skautům zejména, ale i všem ostatním, kteří k vzpomínce přistoupí zodpovědně, patří mé poděkování. 
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 
 
Sjezd rodáků a přátel Kněžmosta 
 
V sobotu 15.9. se bude konat sjezd rodáků a přátel Kněžmosta při příležitosti oslav 120 let od založení 
místní školy. Žádáme proto všechny obyvatele, aby informaci šířili dál k lidem, kteří jsou k místu 
jakkoliv navázáni. Akci pořádá obec Kněžmost v spolupráci s místní základní školou a spolky. 
Podrobnosti budou průběžně zveřejňovány jinde.  
 
„Motoriáda“ na Solci 
 
SDH Solec – Malobratřice a Sousedský klub Solínek pořádají a zvou na 4. ročník Solecké Motoriády. 
Proběhne 5.5.2012 na solecké návsi. Prezentace je v 13.30 hodin, zahájení ve 14.00 hodin. 
Z bohatého programu vybírám: prohlídka zúčastněných strojů; spanilá jízda; kulinářská soutěž; děti na 
šlapacích traktorech; vyprávění účastníka Traktoriád; Solecký trojboj aj.  
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