
 

 

 

 

9/2014 

zdarma 

 

Vážení občané, 

máme tu začátek září, který se nese ve znamení návratu dětí do školních lavic. Takže všem školákům, 

rodičům ale i učitelům přeji klidný školní rok, plný úspěchů a nových poznání. Upozorňuji na zahájení 

rekonstrukce místních komunikací a dodávám informace od nového správce vodovodů. V neděli 28. září 

si připomeneme svátek sv. Václava, patrona České země.  
Jitka Bartošová, místostarostka obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE  

 

Obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádá sběr nebezpečných 

složek komunálního odpadu, který se uskuteční v sobotu 6. září 2014. Na další podrobnosti budou 

občané upozorněni v infoletáku jako obvykle. 

 

Ve čtvrtek 21. 8. 2014 byly zahájeny stavební práce v souvislosti s realizací investiční akce 

"Rekonstrukce místních komunikací v obci Kněžmost", ulice Sokolská, Za Sokolovnou, Za Hřištěm a 

Spojovací. O přesném postupu prací a dopravním omezení budou občané informováni průběžně. 

Předběžné termíny plnění díla: zahájení staveb. prací: 11. 8. 2014, dokončení staveb. prací: 26. 11. 2014. 

Na přechodnou dobu, po dobu ztíženého přístupu do místa, bude také částečně ovlivněna i roznáška 

z místní pobočky České pošty s.p. a odvoz komunálního odpadu (nádoby umisťovat do nejpříhodnějšího 

místa dostupného pro techniku). 

 

V Chlumíně bude opraven objekt kapličky. Práce budou prováděny v rozsahu vnitřních a venkovních 

omítek včetně sanace narušeného zdiva. Nátěry budou provedeny v přirozené barevné kombinaci bílá - 

žlutá. Do vstupního otvoru bude instalována mříž, která zabezpečí vnitřní prostor. Případné dovybavení 

mobiliářem resp. vhodnými doplňky, bude řešeno dodatečně. 

 

Od 4. září 2014 bude gynekologická ordinace v Kněžmostě provozována MUDr. Peterem Krausem. 

Ordinační hodiny jsou přesunuty z úterý na čtvrtek. Od 7.00 do 8.00 hodin /odběry/ a od 12.00 do 16.00 

/ordinace/. V případě objednávek a jiných dotazů, můžete volat v pracovní dny od 16.00 do 18.00 hodin 

na telefonní číslo 734 421 299, www.gynekolog.cz/peterkraus. 

 

V místní části Žantov byl v souvislosti s akcí „Regenerace center obcí…“ dočasně odstraněn označník 

zastávky autobusu a také poštovní schránka. Po dokončení prací bude vše navráceno do původního stavu. 

 

Úprava provozního řádu sběrného místa obce 

Rada obce schválila návrh úpravy provozního řádu sběrného místa. Zejména se jedná o rozšíření provozní 

doby pro veřejnost, zveřejnění informace o kontejneru na textil, informace o možnosti vyzvednutí pytlů 

na tříděný odpad (zdarma) a dále informaci o možnosti zaplatit odpad, který podléhá poplatku, přímo 

obsluze sběrného místa. Provozní řád naleznete v jeho plném znění na webu obce. 

 

Obec uzavřela dohodu o provedení práce s panem Petrem Malečkem, který bude vykonávat kontrolu, 

dohled a údržbu v Lesoparku Důně a v remízkách kolem Kněžmosta. 

 

Uzávěrka podzimního Zpravodaje obce Kněžmost připadá na 6. září 2014. Těšíme se na vaše příspěvky. 
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Volby do zastupitelstev obcí 

10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Registrované volební strany do 

Zastupitelstva obce Kněžmost jsou:              

 Občanská demokratická strana   V příštích Novinkách 10/2014 bude upřesněn  

 Sdružení nezávislých kandidátů           způsob hlasování do těchto voleb. 

 Sdružení nezávislých kandidátů HRÁDEK                      /více informací na stránkách obce/ 

 Sdružení pro region 
 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 

 

ŠKOLA 

Školní rok 2014/2015 bude slavnostně zahájen v pondělí 1. 9. 2014 v 8.00 hodin v hale školy. Program 

bude pokračovat v jednotlivých třídách s předpokládaným ukončením mezi 9.00 až 10.00 hodinou. 

V úterý bude probíhat výuka dle jednotlivých rozvrhů bez odpoledního vyučování. Od středy bude 

probíhat výuka v plném rozsahu.                                                

Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 

OSTATNÍ 

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. oznamuje, že provádí kontroly a výměny 

vodoměrů u odběratelů pitné vody z obecních vodovodů (Kněžmost, Srbsko, Malobratřice, Úhelnice). 

Kontrola je nutná z důvodu povinného přezkoušení a ověření vodoměru dle platného zákona. Výměnu, 

přezkoušení, nebo osazení nového vodoměru majitel nemovitosti neplatí. Majitel nemovitosti hradí 

pouze případnou úpravu vnitřní instalace, pokud nelze osadit přezkoušený vodoměr. Podrobné informace 

lze získat na telefonu 326 771 014 - provoz Mnichovo Hradiště, nebo 326 376 122 - vedení společnosti. 

Podrobnější informace k problematice vodovodních přípojek a vodoměrů, nebo k plánovanému řešení 

kvality pitné vody a rozvoji obecního vodovodu najdete v příštím Zpravodaji obce Kněžmost. 

 

Další rok za námi… 

Než žně ukončily jeden zemědělský rok, další už nám začal. Nasazení všech pracovníků je obrovské a 

nejen tímto právě jim patří velké díky! Téměř 2000 hektarů jsme sklidili ve dvou kombajnech a do 

toho jsme zaseli řepku za necelých 14 dní. Samozřejmě velkou zásluhu mělo i počasí, které nám letos 

přálo. A než se nadějeme, bude tu setí pšenic, sklizeň kukuřice a příprava půdy pro kukuřice. 
Lenka Vélová, AgroVation k.s. 

POZVÁNKY 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kněžmost vás zve na HASIČSKÝ DĚTSKÝ DEN, který se 

uskuteční v sobotu 6. září 2014 od 12.00 hodin v prostorách před hasičskou zbrojnicí v Kněžmostě. 

 

V sobotu 20. září 2014 se uskuteční v Lesoparku Důně akce pro děti s názvem Putování za skřítkem 

Důníčkem, více informací na FB – Lesopark Důně, dále na plakátech, cca týden před akcí. 

 

Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí pořádá dne 27. září 2014 od 19 hodin POSVÍCENSKÉ 

POSEZENÍ s cimbálovou muzikou Dukát z Kyjova. Akce se koná v prostorách zemědělského muzea 

Tyres. Cena lístku je 200,- Kč. Lístky můžete zakoupit v předprodeji za 170,- Kč v informačním středisku 

nebo je rezervovat u paní Škaloudové na tel. č. 736 630 302, u paní Urbanové na tel. 724 996 045 nebo 

emailem srpko@seznam.cz. Všechny vás srdečně zveme k poslechu dobré muziky a setkání s přáteli při 

vínečku. 

 

Obecní knihovna Kněžmost vás zve: „Virtuální Univerzita třetího věku“. Motto: „Vzdělávání přichází 

za seniory“. Vážení senioři, chcete se i vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem 

konzultačním středisku je možné nyní studovat téma: Umění rané renesance v Itálii. Příjemné pro vás 

může být i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další aktivity volného času, 

které pro vás obecní knihovna v sekci SENIOR KLUB připravila. První hodina proběhne 2. října 2014 

od 16 hod. Výuka probíhá 1 x za 14 dní/1hod. Celkem 6 hod/350,- Kč. Místo výuky: Základní škola 

Kněžmost. Kontakt: 326 784 244, 734 479 675, www.e-senior.cz.
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