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zdarma 

 

Vážení spoluobčané, 

 

letošní léto nás obdařuje vlnou suchých a tropických dnů i nocí. Toto, pro většinu určitě příjemné klima, je 

bohužel často spojeno i s nedostatkem vody. Buďme rádi, že se to našich končin dotklo zatím jen okrajově. 

Snažme se proto chovat k vodě s veškerou úctou a péčí. Mějme na paměti, že voda, to je příroda a příroda, 

to jsme my.   

Ing. Karel Hlávka, místostarosta obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE  

 

Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod v Kněžmostu 

Realizace nové čistírny odpadních vod v Kněžmostu trvala dlouhé 4 roky. 

 

Tímto srdečně zveme širokou veřejnost na den otevřených dveří, který se uskuteční 

v sobotu 19. září 2015 od 9:00 do 15:00. 

Pro návštěvníky bude připraveno malé občerstvení. 

 

Kvalitní pitná voda již brzy pro Kněžmostsko 

Společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ve spolupráci s obcí Kněžmost zahájila výstavbu 

vodovodního přivaděče mezi obcemi Úhelnice a Koprník. Nedílnou součástí stavby je i přečerpávací 

stanice Koprník, která bude zvyšovat tlak z přivaděče na úroveň potřebnou v obci Kněžmost. Po kolaudaci 

stavby bude přivádět kvalitní pitnou vodu z oblasti Rečkova u Bakova nad Jizerou. 

 

Základní informace o stavbě vodovodního přivaděče: 

Zahájení stavby: duben 2015 Ukončení stavby: leden 2016 

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 39  Praha 5 

Celkové náklady stavby:   19 399 000,- Kč s DPH   Příspěvek obce Kněžmost:   7 500 000,- Kč s DPH 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost schvaluje následující zástupce obce do školské rady pro období 2015 - 

2018: Jan Hofmann, Mgr. Bc. Ladislav Kilián, Petr Košek, Dagmar Pěničková. 

 

Na obecní úřad byla v červenci přijata nová referentka společné státní správy a samosprávy, paní Lucie 

Kobrlová. Můžete se na ní obrátit ohledně správy budov, objektů a zařízení obce, správy bytového fondu, 

BOZP, odpadového hospodářství, správy hřbitova (poplatky, hrobová místa). 

 

Dne 31. srpna skončí pracovní poměr referentka stavebního úřadu slečna Markéta Hošková, DiS. 

z důvodu změny bydliště. Ohledně stavebních věcí, které jste s ní řešili, se obraťte na vedoucí stavebního 

úřadu paní Marii Koudelkovou.  

 

V průběhu podzimních měsíců bude probíhat rekonstrukce místní samoobsluhy COOP. Bližší informace 

podá vedení COOP Mnichovo Hradiště.  

 

Během měsíce září bude omezen provoz ordinace obvodní lékařky v Kněžmostě z důvodu opravy podlah 

zdravotního střediska. 

 



 

ŠKOLA 

Slavnostní zahájení školního roku 2015 / 2016 proběhne v úterý 1. 9. 2015 v 8 hodin v budově základní 

školy.                                                                                         Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

 

 

OSTATNÍ 

 

Poděkování 

Spolek rodáků a přátel Kněžmostu děkuje firmě Tyres a paní Klazarové za zapůjčení prostor na akci Setkání 

s cimbálovou muzikou a kněžmostským hasičům, především panu Hruškovi, za zapůjčení ozvučovací 

aparatury. 

Zároveň děkujeme všem přátelům, kteří zajistili občerstvení pro účastníky akce, pomohli s přípravou a 

úklidem.                                                                                      za Spolek rodáků, Mgr. Milena Škaloudová 

 

V jednom kole 

Jen co jsme sklidili úrodu z předchozího roku, už startujeme rok nový – podmítka, aplikace organických 

hnojiv a setí – to byly a jsou práce na denním pořádku. Do toho občas vyjede postřikovač, aby vytvořil 

lepší podmínky pro právě zasetou řepku. A jen co skončí práce kolem řepky, přejdeme na přípravu nejen 

pro pšenici, ale už i pro kukuřice.                                                            Ing. Lenka Vélová, AgroVation k.s. 

 

Výkup moštových jablek 

Výkupna: Červinka Vladimír, Hradišťská 43, Kněžmost, telefon: 728 225 069 

Otevřeno: pondělí až pátek 12.00 – 18.00, sobota a neděle 10.00 – 18.00 

Zahájení výkupu od 15. 8. 2015, 1,80 Kč / Kg.  

 

 

POZVÁNKY 

 

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

v sobotu 5. září 2015 od 12.00 hodin v prostorách před hasičskou zbrojnicí v Kněžmostě. Můžete se těšit 

na Biketrial a mototrial show a od 19 hodin taneční zábava se skupinou MAX BAND.  

Program: 

Od 12:00 do 15:00 – hry pro děti s dárkem na konci (do soutěží registrujeme prvních 500 dětí), dětské 

mažoretky Kopretinky, ukázka policejního zásahu, ukázka modelářů, ukázka dopravní nehody, taneční 

vystoupení TS SHAREEFA, ukázka práce hasičů ve výškách, obrovský kopec pěny, bojová ukázka 

jednotky KFOR, obří nafukovací skluzavka, skákací hrad, nejmodernější zemědělská technika z firmy 

AgroVation, historická i současná hasičská technika, lodní modely, vojenská technika, policejní technika, 

letecké modely, všechny ukázky a atrakce jsou zdarma, během celého dne zajištěno občerstvení a hudba. 

 

INZERCE 

 

Společnost AgroVation Kněžmost, k.s., Nádražní 114 v Kněžmostě, se zaměřením na rostlinnou výrobu 

přijme nové zaměstnance s platným řidičským oprávněním skupiny B, C, E, T, příp. s profesním průkazem 

do HPP. Preferujeme časovou flexibilitu a ochotu učit se novým věcem, zejména při řízení nových 

moderních strojů. Nabízíme dobré platové podmínky + podnikové bonusy. Kontaktní osoba: Ružanská 

Soňa, tel.: 739 589 570, e-mail: s.ruzanska@agrovation.com. 

 

Bezpečnostní agentura SBA - Expert, a.s. přijme na pozici strážný, na hlavní pracovní poměr v objektu 

Kautex Textron Bohemia, spol. s r.o., Bakovská 36, Kněžmost. Nástup 01. 09. 2015, plat 65,- / hod. V 

případě zájmu volejte od pondělí do pátku od 09:00 do 11:00 nebo zasílejte své životopisy na uvedený         

e-mail. Do předmětu prosím pište KTBO. Kontaktní osoba: David Špalt, telefon: 774 742 421, e-mail: 

spalt@sbaexpert.cz, kancelář: Jiráskova 371, Mnichovo Hradiště. 
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