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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané. 
Končí prázdniny i většina letních dovolených, odchází pomalu léto. Dnešní vydání měsíčníku je 
zmíněnou skutečností do jisté míry i poznamenáno. Příprava Novinek se ustálila v podobě, kdy v konci 
měsíce kolegyně a kolegové odešlou na moji adresu příspěvky. Já tyto rozložím do listu a svým dílem 
doplním. Vlivem větší volnosti v tomto čase došlo k zpoždění listu, které však obsahu spíše prospělo. 
Informace se v dostačující míře sešly a v začátku září už s nimi můžete nakládat podle svého. Jen bych 
chtěl připomenout, že prostor pro krátká sdělení je Vám stále k dispozici, třeba však příspěvky doručit 
včas na obecní úřad či adresu uvedenou dole.  

 
Informace z rady obce 
 
Rada obce souhlasí s částečnou uzavírkou chodníku u vstupu do kostela v Kněžmostu z důvodu 
prováděné opravy střechy jeho hlavní věže. 
 
Rada obce souhlasí s nabídkou fy GEMOS spol. s r.o. Čelákovice na dopravní měření a vyhodnocení 
v obci Kněžmost za cenu stanovenou v nabídce. 
 
Rada souhlasí s aktualizací zakreslení místních částí Kněžmostu do připravované mapy. 
 
Rada doporučuje určité navýšení poplatků ze psů a návrh předloží zastupitelstvu. 
 

 
Další informace 
 
Nabídka čištění komínů 
  
Obec Kněžmost nabízí kontrolu a čištění komínů odbornou firmou, pravidelný servis nově ukládá 
zákon.  
                                            
 
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 16.9.2011. Informace bude vyvěšena na místě obvyklém. 
Kontakt: obec@knezmost.cz; telefon 326 784141  
 
 
 
Oznamujeme, že 25.8.2011 proběhla kolaudace přístavby mateřské školy. Současně věříme, že již 1. září 
tuto nejdůležitější a největší stavbu letošního roku ocení jak rodiče, tak i jejich děti. Nutno ještě dokončit 
venkovní plochy a pořídit nové herní prvky. 



 
 
 
 
 
Rovněž běží práce na vybudování parkoviště v ulici Na Mlejnici. Práce přes určité zdržení běží zhruba 
podle plánu. Obyvatelům děkujeme za ohleduplnost. 
 
Stejná firma SaM Česká Lípa od září zahájí práce na chodníku na Žantově, kde proběhne jeho první 
etapa. Věříme, že po projednání s majiteli dotčených pozemků bude moci být v nejbližší době zadán 
projekt na dokončení k navázání na komunikaci k Loučnému mlýnu. 
 
Upozornění 
 
V místě bývalého pálení čarodějnic nad obcí Čížovka došlo k revitalizaci prostor. Soukromý majitel na 
ploše instaloval lavičku se stolkem, terén zpevnil, a zúžením vjezdů zamezil navážení dalšího odpadu. 
V místě jsou rovněž zákazové tabulky. I obec má zájem na tom, aby se podařilo naplnit záměr 
s vybudováním rozhledny, kdy by snad již exponované místo bylo více chráněno před nezodpovědným 
nakládáním s odpadem některých individuí. V současnosti tedy kout může posloužit třeba jako příjemná 
zastávka kteréhokoliv cyklovýletu. Podle informací i prostor pod vzrostlým javorem bude upraven. 
 
V Lesoparku Důně proběhlo setkání současných představitelů obce a dodavatele prací. Byl posouzen 
aktuální stav, nad závadami byla vedena diskuse. Tyto se nezdají zásadního charakteru, měly by však 
být odstraněny v letošním podzimu. Komise pro životní prostředí (KŽP) se průběžně seznamuje 
s povahou díla a budoucími závazky a vynasnaží se, aby v čase uplynutí záruk byl stav přijatelný 
k převzetí obcí a udržení životaschopnosti investice. Už teď je jisté, že záměr tak, jak byl navržen, 
spotřebuje v každé sezóně značné množství energie a nemálo finančních prostředků. KŽP bude usilovat 
o to, aby v rozpočtech bylo na tuto oblast pamatováno. Jen tak se může podařit udržet věc, která by měla 
přinášet dlouhodobý užitek. Tomu by mělo být podřízeno i chování návštěvníků parku. 
K tématu se více rozepíši v zpravodaji obce, kde představím i členy komise.  
 
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 
 

 
Vážení spoluobčané pytle na tříděný odpad PET-lahve, směsný plast z domácnosti a tetrapaky (zdarma) 
si můžete vyzvednout na OÚ u p. Hrušky. 
 
Mobilní svoz nebezpečných odpadů proběhne 24.9.2011 více na letácích. 
 
 

 
Žádost 
 
Žádáme spoluobčany, aby svým ohleduplným chováním a zvýšenou tolerancí napomohli k překlenutí 
časů větších problémů, vznikajících zejména objížďkami, prašností, hlukem a třeba přechodnými zábory 
veřejného prostranství, spojeného s vydatnou stavební činností v našem regionu. 
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