
Květen 2011                                                                                                                                     zdarma 
 

Úvodem 
 
Květnové vydání měsíčníku přináší nové informace, o kterých si vážení čtenáři myslíme, že by se Vám 
mohly hodit. Tradičně jsou prezentovány stručně, k mnohým obsáhlejší komentář naleznete již brzy 
v červnovém vydání zpravodaje. Navštivte rovněž webové stránky obce, jejichž podoba je konečně 
srovnatelná s regiony, kterým na dobrém hodnocení záleží. Přehled o důležitém dění si můžete rozšířit 
též na informační tabuli na kněžmostském náměstí či návštěvou veřejného zasedání zastupitelstva obce. 
K připomínkám slouží i schránka na budově obecního úřadu. Přejeme všem hezké nadcházející léto a 
dostatek času k relaxaci. 
 
 

Důležité sdělení 
 
V reakci na nedávné problémy s dodávkami pitné vody obyvatelům, využívá starosta obce možnosti, na 
stránce měsíčníku se k vzniklé situaci vyjádřit (text v úplném znění): „Rád bych se osobně omluvil za 
problémy s vodovodem, které pravděpodobně zasáhly většinu našich občanů. Po domluvě 
s provozovatelem budou přijata taková opatření, aby se taková situace již neopakovala. Rovněž k této 
události se blíže vyjádřím v příštím čísle Zpravodaje“. 
 
 

Informace z Rady obce 
 
- Rada určuje termín konání příštího zastupitelstva na 8.6.2011 od 18:00 hodin. Proběhne v hale ZŠ 
Kněžmost. Rada zve spoluobčany na toto jednání. 
 
- Rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele chodníků (Žantov, Bakovská ul.) s tím, že 
nejprve budou stanoveny podmínky zadání, K vyhlášení soutěže by mělo dojít do jednoho měsíce. 
 
- Rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele parkoviště Na Mlejnici s tím, že nejprve 
budou stanoveny podmínky zadání. 
 
- Rada souhlasí s umístěním označení provozovny cvičení jógy Mgr. Reslovou na budově ZŠ Kněžmost 
 
 
Začala pracovat Komise pro životní prostředí 
 
Komise pro životní prostředí (KŽP) při Obecním úřadě v Kněžmostu si klade za cíl, stát se konečně 
v novém volebním období akceptovaným partnerem při řešení dané problematiky. Proběhlo již třetí 
setkání členů, na němž byly kupříkladu nastartovány aktivity směrem k nakládání s komunálním 
odpadem, získání přehledu o stavu obecních lesů, zvláštní pozornost bude věnována Lesoparku Důně  
 
 
 
 
 



 
k získání základního přehledu o vývoji čerstvé investice. Dále byly posouzeny poškozené stromy na 
hrázi rybníku Patřín u Suhrovic, diskutovány budou v průběhu sezóny další. Kontrolován bude též vývoj  
záměru výsadby ochranné zelené bariéry na rozhraní zástavby a volné krajiny kolem Kněžmostu. 
Průběžně budou monitorovány divoké skládky, řada dalších kroků se chystá. Má-li někdo vážný zájem 
se v KŽP realizovat, bude vítán. Komise v současnosti má čtyři členy. 
 
 
Další informace 
 
Dne 8. května proběhlo u pomníku padlých v Kněžmostu slavnostní položení květin u příležitosti výročí  
konce války. Za přítomné připomenul význam výročí starosta obce, oddíl Skautů držel v místě čestnou 
stráž. Děkujeme všem, kteří si přišli významný den připomenout. 
 
Veřejné koupaliště zahájilo letošní sezónu 24. května, s předstihem byl upraven i bazének pro děti.  
Uvítáme Vaše názory a dojmy z návštěvy zařízení případně podněty k dalšímu zlepšování komfortu. 
 
Výstavba MŠ probíhá podle plánu, v současnosti jsou již osazena okna a pokračují práce v interiéru. 
Probíhá zastřešení stavby. 
 
Dopravní podnik Kněžmost zahájil každoroční provoz turistických linek, jež jsou pro letošek upraveny 
dle požadavků Mikroregionu Český ráj. 
 
Letní tábořiště Peklo v Nové Vsi se i přes problémy podařilo zprovoznit a do sezóny vstoupí v červnu. 
 
Na kněžmostském náměstí došlo k opětovnému vysazení okrasného jehličnanu, který bude sloužit 
současně jako vánoční strom. V místě proběhly další ozeleňovací úpravy, směřující k snazšímu 
ošetřování osázených ploch.  
 
Pozvánky 
 
 

1. TJ Sokol Kněžmost pořádá dětský den v sobotu 4.6.2011 od 9:00 na hřišti u sokolovny. 
 

2. Obecní knihovna Kněžmost zve na setkání s Janem Burianem – autorem knihy Chilský deník. 
Spisovatel, dokumentarista a cestovatel přiblíží zemi, která je nám překvapivě blízká. Setkání se 
uskuteční v aule ZŠ Kněžmost 10. června od 18:00 hodin. Vstupné: 30 Kč. Kontakt: 
326784244 

 
3. Solínek o.s. pořádá dětský den v sobotu 18.6.2011 od 14:00 v Solci na návsi. 

 
Upozornění 
 
Žádáme návštěvníky Lesoparku Důně, aby při venčení psů zabraňovali situacím, kdy dochází 
k podhrabování vysázených stromků volně pobíhajícími psy. Rovněž žádáme dodržovat pravidla, 
uvedená na informační tabuli. Současně předpokládáme využití nabídky odpadkových košů na sesbírané 
psí exkrementy. Nadcházející období roku je též časem výskytu mláďat v přírodě, vybízíme tedy 
k ohleduplnosti i tímto směrem. 
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