
1/2015 

zdarma 
 

 

Vážení občané, 

máte v ruce první místní periodikum v tomto roce. I když se už nejedná o měsíčník, jsem přesvědčen, že 

množství i obsah informací nebudou mít sestupnou tendenci a Vy se tak dozvíte o všem důležitém. 

Budete-li mít dojem, že Váš podnět by mohl přispět ke zlepšení, určitě nás o tom informujte. 
Ing. Karel Hlávka, místostarosta obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

 

Rada obce Kněžmost souhlasí s podáním výpovědi veřejnoprávní smlouvy uzavřené dne 27. 6. 2013 mezi 

obcí Kněžmost a obcí Koleč na činnost Obecní policie Koleč v obci Kněžmost s tím, že smlouva skončí k 

31. 3. 2015. 

 

Kulturní a společenské akce v Kněžmostě v roce 2015 

Kulturní komise Rady obce Kněžmost připravuje kalendář kulturních a společenských akcí, které se 

budou konat v Kněžmostě a okolních osadách v roce 2015. Organizátorem části těchto akcí bude kulturní 

komise, další akce se budou konat v rámci aktivit jednotlivých spolků a organizací.  

V tomto čísle Novinek vám nabízíme přehled kulturních a společenských akcí na 1. čtvrtletí letošního 

roku, ve Zpravodaji pak uvedeme jejich kompletní přehled. Tento seznam není závazný, některé akce se 

nemusí z nejrůznějších důvodů konat, jiné mohou být naopak v průběhu roku doplněny. Vždy před akcí 

budete podrobněji informováni místním rozhlasem a pomocí plakátů. Doufáme, že svou účastí podpoříte 

společenský život v naší obci.  
Milena Škaloudová, kulturní komise 

 

 

Měsíc Datum / Hodina Místo 
Název akce 

Bližší informace 

Hlavní 

pořadatel 

leden 

3. 1. 2015 Solec Novoroční zabíjačkové hody Solínek 

4. 1. 2015/15:00  
kostel 

Kněžmost 
Setkání s hudbou A. Dvořáka SZK 

únor 

14. 2. 2015/20:00 Slunečno II. Sousedský ples  Solínek 

24. 2. 2015/17:00 škola 

Přednáška – archeologie 

Mgr. Filip Krásný – poklady z našeho okolí, 

ukázková ražba mincí 

SRPKO  

28. 2. 2015/15:00 
Kostel 

Kněžmost 
Setkání s hudbou W. A. Mozarta SZK 

28. 2. 2015/20:00 sokolovna Ples SRPŠ SRPŠ 

únor/březen  sokolovna Ples TJ Sokol TJ Sokol 

březen 

 sokolovna Dětský karneval TJ Sokol 

 sokolovna Jarní vyrábění TJ Sokol 

 Důně Úklid obec-KŽP 
 

Pokud není uveden datum a hodina, pořadatel upřesní včas před konáním akce. 

Vysvětlivky:  

SZK – Spolek pro záchranu kostela 

SRPKO – Spolek rodáků a přátel Kněžmostu a okolí 

KŽP – komise životního prostředí 

 

 



ŠKOLA 
 

V úterý 3. února 2015 od 13.00 do 16.00 hodin proběhne na základní škole zápis do 1. tříd.   

 

8. PLES SRPŠ se bude konat 28. února 2015 od 19.30 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu 

zahraje skupina Joyband. 
 

Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy 

OSTATNÍ 

 

Obecní knihovna Kněžmost oznamuje občanům, s platností od pondělí 26. ledna 2015, novou výpůjční 

dobu:  

PO: 10.00 - 17.00 

ÚT: 10.00 - 18.00 

ST: služba do domu 

ČT: 12.00 - 17.00 

PÁ: 08.00 - 15.00 

 

Informace pro cestující: 

Od prosince loňského roku došlo k úpravě jízdního řádu na lince Kněžmost – Mladá Boleslav (260622). 

Nově zajíždí autobus Dopravního podniku Kněžmost odjíždějící v 7:05 z náměstí až na zastávku „Na 

Výstavišti“, kam přijíždí v 7:32. 
                                                                                                                   Dopravní podnik Kněžmost s.r.o. 

 

Společnost Tyres Kněžmost s.r.o. – sklad ovoce v obci Boseň  nabízí k prodeji jablka odrůd Topaz a 

Idared  k přímému konzumu. Otvírací doba  - každou sobotu od 8. 00 do 12.00 hodin. Více informací 

Vám poskytne p. Štěpánková na tel. 739 589 573. 
Jana Klazarová, AgroVation k.s. 

 

Poděkování 

Z celého srdce bych chtěla poděkovat všem hodným lidem, přátelům i spolužákům za účast na 

novoročním divadélku, který se konal 21. 12. 2014 v Kněžmostě. Nemohu opomenout dobrou vůli 

obecního úřadu v Kněžmostě a divadélku Človíček a všem za sponzorský dar, který jsem obdržela na 

pečovatelské služby. 

Mé poděkování patří také kamarádkám Ivě Cenefelsové a Daně Fialové za organizaci tohoto vystoupení a 

za jejich nezištnou podporu, kterou mi poskytují od začátku mé nemoci až dosud. Přes všechny životní 

karamboly se těším z každého vlídného slova, které mě potěší. Vy, moji přátelé, kamarádi, spolužáci, 

nebojte se za mnou přijít. U mě máte dveře i srdce stále otevřené. Přeji Vám všem do nového roku pevné 

zdraví, štěstí a spokojenost. 
Pavlína Šimůnková, Drhleny 

 

 

POZVÁNKY 

 

Sousedský klub Solínek a SDH Solec Vás srdečně zvou na 2. SOUSEDSKÝ PLES. V sobotu 14. 2. 2015 

od 20.00 hodin v sálu penzionu Slunečno na Kamenici. Zahraje skupina Víkend rock, vstupné 80,- Kč, 

rezervace místenek na telefonu 723 309 851. 

 

SETKÁNÍ S HUDBOU Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského a obec Kněžmost vás 

zvou 28. 2. 2015 v 15:00 hodin do kostela v Kněžmostě na setkání s hudbou W. A. Mozarta. Mluveným 

slovem vás provede David Vejražka, dueta z Mozartových oper zazpívají Eliška Josifová a Libor Novák 

hudební doprovod - Ondřej Valenta 
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