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zdarma 

 

Vážení spoluobčané, 

v úvodu tohoto vydání novinek bych vám chtěl sdělit několik informací týkající se místních vodovodů. 

V minulém měsíci se začal realizovat vodovodní přivaděč z Úhelnice přes Koprník až po Kněžmost, 

kterým by k nám od příštího roku měla proudit voda ze skupinového vodovodu Mladá Boleslav. 

Mimochodem jedna z nejkvalitnějších v širokém okolí. Současně v těchto dnech finišují práce na 

dokončení projektu na propojení vodovodu mezi Kněžmostem a Suhrovicemi. A konečně i místní 

vodovod v Srbsku, především vodojem se v tomto roce dočká tolik protřebné rekonstrukce. 

Ing. Karel Hlávka, místostarosta obce 

ZPRÁVY Z RADNICE  

Arboristické ošetření dřevin kolem sokolovny. 

Během měsíce května bylo zahájeno arboristické  ošetření 

dřevin – lip srdčitých, které rostou kolem sokolovny. Tyto 

dřeviny byly v minulosti ošetřeny nešetrným způsobem, 

který zhoršil jejich současnou stabilitu. Smyslem nového 

ošetření je kromě celkového zdravotního řezu především 

stabilizace korun částečným redukčním řezem a instalací 

bezpečnostního vázacího systému podle stavu a potřeb 

jednotlivých korun dřevin. Zároveň je na letošní rok 

plánovaný výchovný řez čtyř mladých lip rostoucích před 

tenisovými kurty. 
 

Konec jednosměrek v ulicích K  Cestkám a K Důním. 

V následujícím měsíci bude tato lokalita dopravně řešena jako obytná zóna (max. povolená rychlost 20 

km/h). Dojde k instalaci zpomalovacího prahu včetně dopravní značky obytná zóna (IP26 a, IP26b). 

Současně budou odstraněny ostatní dopravní značky. Pro pohyb vozidel na křižovatkách bude platit 

pravidlo pravé ruky. 

Současně se plánuje zrušení jednosměrného provozu v ulici Vilová. Tomu ale bude předcházet 

vybudování výhyben pro případ setkání protijedoucích vozidel. 

 

Zastupitelstvo obce Kněžmost vzalo na vědomí rezignaci předsedy osadního výboru Úhelnice pana 

Libora Nového, a to k 30. 4. 2015. Novým předsedou se stává pan Vladislav Hejl ml., který funkci 

vykonává od 1. 5. 2015. Novým členem osadního výboru Úhelnice se stal pan Petr Zelinský, který 

funkci vykonává od 1. 5. 2015.  

Zastupitelstvo obce Kněžmost vzalo na vědomí rezignaci členky osadního výboru Koprník paní Jany 

Klazarové.  Členství skončilo dnem 28. 4. 2015. Novou členkou osadního výboru Koprník se stala paní 

Hana Bejrová, která funkci vykonává od 1. 5. 2015.  

Vedení obce Kněžmost tímto děkuje odstupujícím členům osadních výborů za odvedenou práci. 

 

Zastupitelstvo obce určí pro období 2015 - 2018  čtyři zástupce obce do školské rady. Školská rada má 

12 členů a funkční období je tříleté. Noví členové budou voleni vždy po 4 zástupcích z řad rodičů, 

zaměstnanců školy a zástupců obce. 

 

Od pondělí 25. května 2015 budou spoje na trase Kněžmost - Mladá Boleslav, které jedou až na 

Výstaviště, zastavovat na zastávce Václava Klementa a na autobusové nádraží v Mladé Boleslavi zajíždět 

nebudou. Další změny jsou provedeny také na lince 260626. Jde o úpravu provozu víkendových spojů 

cyklobusu. Bližší informace naleznete na webových stránkách Kněžmost v sekci Dopravního podniku. 



Obecní úřad oznamuje, že letošní sezónu již nebude v provozu letní kino Komárov. 

Uzávěrka letního Zpravodaje obce Kněžmost je určena na čtvrtek 11. června 2015.  

Čtvrté zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 16. 6. 2015 od 17.00 hodin v prostorách 

společenské místnosti AgroVation k.s. Po skončení zasedání bude následovat veřejná schůze občanů a 

zástupců vedení společnosti AgroVation k.s. 

 

Koupaliště se už brzy otevře veřejnosti 

V neděli 24. května jsme vyčistili bazén a začali napouštět skoro 400 kubíků čerstvé vody do našeho 

bazénu. Po 4 letech jsme byli nuceni zdražit vstupné, protože náklady na provoz našeho rekreačního 

zařízení se neustále zvyšují (voda, elektřina, opravy, údržba technologie atd.). Všechny potřebné 

informace jsou k nalezení na našich webových stránkách. Jen připomínáme některým návštěvníkům, že se 

platí za vstup na koupaliště. Neřešíme, jestli se někdo koupe nebo nekoupe. Pro vstup do areálu na pár 

minut nebudeme požadovat platit vstupné. Jakmile začne teplé letní počasí, tak zahájíme na koupališti 

letní koupací sezónu.                                                                                Mgr. Jiří Lehečka, správce bazénu 

 

ŠKOLA 

V úterý 9. 6. od 16.00 se koná v budově základní školy schůzka rodičů budoucích prvňáčků. Prosíme 

rodiče, aby s sebou přinesli jednu fotku svého dítěte.              Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

 

OSTATNÍ 

V koloběhu. Jarní práce, kterými opět začal pracovní koloběh, jsou víceméně za námi – přihnojení, 

postřiky, setí kukuřice, postřiky, přihnojení, aplikace kejdy, postřiky… Stále můžete vidět naši techniku 

na polích – pořád se něco děje.  Postupně se začínáme připravovat i na žně, které tu budou co nevidět a 

kterými ukončíme další zemědělský rok.                                               Ing. Lenka Vélová, AgroVation k.s. 

 

Společnost Tyres Kněžmost s.r.o. hledá pracovníky na sběr sezónních BIO jablek v termínu od 1. 8. 

2015 – 15. 11. 2015. Místo výkonu: Mužský. Požadavky: dobrá fyzická zdatnost. Minimální věk: 18 let. 

Pracovní doba: po – pá od 06.30 do 15.30 hodin. V případě zájmu pište na e-mailovou adresu: 

j.klazarova@agrovation.com nebo volejte na tel. 739 589 565. 

 

Oznámení omezení nebo přerušení dodávky elektřiny 

 dne 11. 6. 2015 od 07:30 hod. do 16:00 hod. v obci Suhrovice, Drhleny 

 dne 11. 6. 2015 od 07:30 hod. do 16:00 hod. v obci Srbsko 

 dne 12. 6. 2015 od 07:30 hod. do 16:00 hod. v obci Lítkovice, Soleček, Solec, Čížovka a 

Malobratřice 

 

Obec Kněžmost nabízí občanům možnost mulčování za úhradu. Bližší informace sdělí pan Libor 

Nový, vedoucí technické čety. 

 

POZVÁNKY 

 

Obecní knihovna SENIOR KLUB pořádá ve středu 3. 6. 2015 od 9.00 hodin u Pizzerie MÍŠA lekci 

chůze s hůlkami NORDIC WALKING. Přihlásit se můžete na tel. 734 479 675 nebo osobně v knihovně. 

Člen Senior klubu 100,- Kč ostatní 150,- Kč. 

 

Obecní knihovna a Informační středisko Kněžmost si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy 

nejlepších prací VERNISÁŽ KRESLENÉHO HUMORU na téma KOLO. V sobotu 13. 6. 2015 od 

10.00 hodin v prostorách informačního střediska, Na Rynku 218, Kněžmost. Výstava potrvá od 13. 6. 

2015 – 30. 8. 2015 v době provozu IS. 

 

Solínek z.s. a SDH Solec pořádají ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Kněžmost DĚTSKÝ DEN 

aneb Myslivcův rok. Dětský den proběhne na Solci, v sobotu 13. 6. 2015 od 14.00 hodin. Těšit se můžete 

na mysliveckou stezku, klauna Fílu, kadeřnickou show, obří skluzavku, country tance či barmanskou a 

cukrářskou školičku. Večer od 20.00 hodin zahraje skupina Víkend rock – vstup zdarma. 
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