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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané. 
Na přelomu měsíců jsou znovu připraveny informace, o kterých si myslíme, že mohou 
být pro Vás důležité. Současně upozorňujeme na webové stránky obce, kde se dozvíte 
kupříkladu, jak využít sezónních turistických autobusů, anebo, jaký program na letošní 
sezónu nabízí letní kino u Komárovského rybníku. „Novinky“ přináší několik postřehů 
z jednání rady obce, informují však také o uskutečněné kontrole dětských hřišť v naší 
oblasti, přináší ohlédnutí za kulturní akcí. Protože je tento informační list dílem všech 
členů rady obce, dovoluji si i za ně popřát Vám všem klidné léto a dětem pak prázdniny 
podle představ. 
 
Informace z rady obce 
 
Rada po projednání návrhů od firmy Agarden zahrady s.r.o. Boseň na výsadbu dřevin 
schválila návrh na výsadbu javorů v Branžežské ulici a dále žádá o nabídku na výsadbu u 
zdravotního střediska. 
 
Rada bere na vědomí nabídku firmy Gemos CZ s.r.o. na vypracování studie pro 
průjezdnost obce. Jedná se o zhodnocení bezpečnosti a dodržování stanovené rychlosti 
v obci. Tuto nabídku bere rada na vědomí s tím, že v případě potřeby ji dále využije. 
 
Rada informuje o uskutečněném výběrovém řízení na stavbu chodníků v ulici Bakovská a 
k Žantovu, dále pak na výstavbu parkovacích ploch v ulici Na Mlejnici. Na základě 
předložených nabídek byla jako nejvhodnější vybrána společnost SaM Česká Lípa. 
 
Z činnosti Komise pro životní prostředí 
 
Na svém čtvrtém setkání se Komise pro životní prostředí (KŽP) shodla na nutnosti 
vyřešit v budoucnu prostor pro kompostování organických odpadů tak, aby nehyzdil 
vzhledem ani zápachem vstup do Lesoparku Důně. Je monitorováno jiné místo. 
 
KŽP rovněž doporučí svému zřizovateli zavést přísnější režim ve vztahu k pálení 
čarodějnic, kdy bude třeba, aby materiál k spálení byl řádně vytříděn a navážen pouze 
v smluveném termínu. 
KŽP zpracovala několik postřehů k stavu Lesoparku Důně, které budou diskutovány. 



 
 
Další informace 
 
Dětská hřiště již dosloužila 
 
Důležitým krokem se jeví uskutečněná kontrola venkovních dětských hřišť v naší oblasti, 
na která již stále častěji přibývaly stížnosti. Tato proběhla koncem května a posouzeny 
byly prostory v Kněžmostu, Koprníku, Násedlnici, Úhelnici, Lítkovicích, Suhrovicích, 
Drhlenách a v Solci. Posudek způsobilosti herních prvků nedopadl dobře a tak bylo nutno 
přikročit k ráznému řešení přímo na místě. Obec si je problémů vědoma, za přechodné 
razantní řešení se omlouvá a snahou bude tyto prostory znovu navracet svému účelu 
v modernějším a také bezpečnějším provedení. Ještě v letošním roce by mělo dojít 
k instalacím jednoho až dvou nových hracích prvků v zmíněných lokalitách a pokračovat 
se bude v roce příštím.  
S ohledem na to, že i v této oblasti dochází k značnému vývoji i zkvalitňování materiálů 
věříme, že nová vybavení budou návštěvníky přijata s uspokojením a dobře poslouží. 
  
Kněžmost bude potřebovat novou čistírnu odpadních vod 
 
S nárůstem obyvatel nás čeká i řešení odpadních vod. V současnosti je tato otázka na 
stole a proběhlo monitorování stávajícího systému. Nová čistírna je zamýšlena ve stejné 
lokalitě, bude mít kapacitu s dostatečnou rezervou pro předpokládaný rozvoj oblasti a 
bude samozřejmě modernější. Jednání budou dále pokračovat.  
 
Ohlédnutí za besedou Chilský večírek v obecní knihovně  
 
V pomyslné kavárně jsme 10. června přivítali zajímavého hosta spisovatele, básníka, 
dokumentaristu, umělce všeho druhu“ Jana Buriana. Představil se nám jako průvodce 
podvečerem, kdy jsme společně zavítali do vzdálené země Chile. S nadšením jsme 
naslouchali vyprávění o zajímavých místech Chile. Samozřejmě došlo i na překvapení 
v podobě písničky „Mít lokty ostré“. Diváci byli také úžasní, vytvořili jsme si přátelskou 
atmosféru a v tomto duchu jsme došli k závěru výpravy. Nikdo se nevzdálil od skupiny, 
nikdo se neztratil. Loučíme se v dobré náladě, pobrukujeme tóny písničky. Dveře se 
zavírají, my si odnášíme příjemný cestovatelský zážitek. 
Iva Cenefelsová: www.knihovna-knezmost.websnadno.cz 
 
Čápi v lukách u Koprníku hnízdí již patnáctým rokem! 
 
Letos je tomu patnáct let, co jsme postavili umělé hnízdo pro čápy ve snaze, v oblasti je 
udržet. Podařilo se a i letos navzdory vichřicím zřejmě úspěšně vyhnízdí. 
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