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Vážení občané,
únor utekl jako voda a máme tu březen, měsíc, ve kterém přichází jaro. První jarní den označujeme jako 
jarní rovnodennost, těšit se můžeme na čtvrtek 20. března, přesně pak na 17:57 hodinu. Většina z vás jistě 
začne s jarním úklidem, zde bych ráda upozornila, že je tu pro vás stále sběrné místo, kam můžete bio 
odpad ze zahrad odvážet. Během celého měsíce bude probíhat sbírka nepotřebného ošacení, více se 
dočtete na druhé straně listu. V polovině měsíce započne od Bakova nad Jizerou tolik očekávaná 
rekonstrukce krajské silnice Bakov nad Jizerou – Kněžmost. O průběhu uzavírek vás budeme postupně 
informovat. Za trpělivost předem všem děkuji. Ráda bych připomněla významný den, a to Mezinárodní 
den žen, který se slaví 8.3. již od roku 1911. V České republice, respektive v Československu, byl tento 
ve světě uznávaný svátek zdiskreditován komunistickým režimem a po roce 1989 proto opomíjen. 
Myslím, že máme co dohánět a že si tento den zaslouží větší pozornost.

Jitka Bartošová, místostarostka obce

ZPRÁVY Z RADNICE

Usnesení č. 5/2014: 
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vody pitné od 1. 2. 2014 ve výši 41,92 Kč za 1 m3 a cenu vody 
odkanalizované ve výši 38,51 Kč za 1 m3, ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

Usnesení č. 10/2014: 
Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací na akci 
„Místní komunikace v obci Kněžmost, Zahradní ulice“ se společností COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, se 
sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, v celkové ceně za dílo ve výši 2 675.148,- Kč vč. 21% DPH, a ukládá 
starostovi tuto smlouvu, která je přílohou č. 3 tohoto zápisu, uzavřít.

V letošním roce bude obec doplňovat herní prvky hracích ploch v Kněžmostě i místních částech.
Osadní výbory byly vyzvány k výběru z vytypovaných herních prvků. Obec poskytne ze svého rozpočtu 
příslušné místní části 15.000 Kč na herní prvky. V případě výběru dražšího herního prvku bude rozdíl 
doplacen z prostředků vyčleněných jednotlivým místním částem.

Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce

TIBETSKÁ VLAJKA

Solidaritu s aktuálním děním v Tibetu vyjadřuje naše obec vyvěšením tibetské vlajky na budově úřadu, a 
to 10.3.2014, tak jako v loňském roce. Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině 
devadesátých let v západní Evropě s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. 
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996. V minulém roce kampaň podpořilo 
468 obcí, měst, městských částí a krajů. 

Jitka Bartošová, místostarostka obce
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ŠKOLA

Dne 1. března se uskutečnil 7. ples Sdružení rodičů při SRPŠ v místní sokolovně. K tanci a poslechu hrála 
skupina JOYBAND. Z výtěžku budou zakoupeny pomůcky pro tělesnou výchovu. Dále na naší škole 
probíhá projekt Triangl, který má za úkol podpořit zájem žáků o přírodovědné předměty. Za zmínku 
určitě stojí i to, že se naši žáci zúčastnili mezinárodních atletických závodů v O2 aréně v Praze. 
Podrobnosti o těchto a dalších akcích, které proběhly na ZŠ i MŠ, si můžete přečíst v dalším vydání 
Zpravodaje.                                                                                  Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost

SBÍRKA DIAKONIE BROUMOV 
Obec Kněžmost ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá sbírku použitého ošacení ve sběrném místě 
obce Kněžmost, která bude probíhat celý březen 2014, vždy dle provozních hodin sběrného místa. 
Jaké věci je možné darovat? letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky 
(minimálně 1m2), domácí potřeby – nádobí, skleničky, peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, 
obuv, hračky (vše nepoškozené).

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU se uskuteční v sobotu 5. dubna 2014.

Připomínáme, že se blíží konec splatnosti poplatku za komunální odpad – do konce března. 

OSTATNÍ

Cesta k poznání zas o něco klikatější
Zemřel doktor Šolc. Proč to zmiňuji, když nebyl místní? RNDr. Ivan Šolc je krom jiného i autorem 
pojednání o Koprníku coby místě, odkud s největší pravděpodobností pochází rod hvězdáře Mikoláše 
Koperníka, než přesídlili do Polska. Text byl otištěn ve vlastivědném sborníku Od Ještěda k Troskám 
v roce 2007 a končí výzvou směrem k nám, obyvatelům oblasti. Jako tehdejšího člena redakční rady 
periodika mne článek zaujal už v redakci, obsahem jsem byl poctěn i překvapen.  Téměř čtyřstránkový 
text má zajímavou výpovědní hodnotu, jen pan doktor nám k tomu už bohužel víc neřekne. Půjdeme sami 
tomu poznání vstříc? Více v jarním čísle obecního zpravodaje.                                            Pavel Kverek

Rekreační středisko Drhleny v Českém ráji, Čížovka 20, hledá pro letošní sezónu spolupracovníky na 
úklid chatek a společných prostor areálu. Doba výkonu práce květen až říjen 2014. V letních měsících 
/červenec a srpen/ se jedná o pravidelný úklid vždy v sobotu, ostatní měsíce dle potřeby při střídání 
jednotlivých akcí. Zájemci mohou volat Vítu Pražákovi na telefonní číslo 739 589 489 a nebo                 
e-mail: prazak.vit@seznam.cz. Je možné si sjednat i osobní kontakt a prohlídku střediska.

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek s.r.o., firma Dráb, oznamuje, že opět prodává slepičky snáškových plemen 
Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 15-20 
týdnů. Cena 149,- až 185,- Kč/ks dle stáří. Pouze z našeho chovu.
Ve čtvrtek 13. března 2014, Kněžmost  - parkoviště u tenisových kurtů v 16.40 hodin. Při prodeji slepiček 
se uskuteční i výkup králičích kožek – cena 20,- až 30,- Kč/ks. 

POZVÁNKY

Obecní knihovna Kněžmost zve na představení INFERNO. Scénické čtení Lukáš Hejlík a Pavel Oubram 
konané dne 28. března 2014 od 20.00 hodin v ZŠ Kněžmost. Délka představení 55 minut. Vstupné 100,-
Kč. Předprodej vstupenek v knihovně.

Obec Kněžmost vás srdečně zve na Velikonoční jarmark, který se koná v neděli 13. dubna 2014 od 14.00 
hodin na náměstí v Kněžmostě. 




