
 

 

 

 

6/2014 

zdarma 

 

Vážení občané, 

začal červen, měsíc, ve kterém jsme oslavili mezinárodní den dětí, přesto však dní věnovaných právě 

dětem bude tento měsíc opravdu hodně, ale pro ně nejzajímavější bude určitě poslední školní den. 

V těchto novinkách se dočtete mnoho zajímavých informací, například, že v druhé polovině měsíce 

proběhne oprava chodníku v Nádražní ulici. Občané, jichž se tato realizace bude nejvíce dotýkat, budou 

včas informování realizační firmou, ale i obecním úřadem. 
Jitka Bartošová, místostarostka obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

 

Rada obce schválila záměr pronajmout nebytový prostor (gynekologická ordinace), v objektu 

zdravotnického střediska čp. 193 Kněžmost se stp. č. 237/1, k.ú. Kněžmost, z důvodu ukončení činnosti 

MUDr. Salimové. 

 

Obec Kněžmost bude prezentována v aktualizovaném vydání knihy „Velká encyklopedie měst a obcí 

ČR“. 

 

Rada obce vybrala zhotovitele stavebních prací „Oprava chodníku v Nádražní ulici, Kněžmost“ 

společnost COLAS CZ, a.s., IČ 261 77 005, Ke Klíčovu 9, 198 00 Praha 9.  Celková cena díla činí 

497.991,- Kč bez DPH.  

 

Rada obce Kněžmost vybrala zhotovitele projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci 

„Vodovod Kněžmost – Suhrovice“ firmu Ing. Petr Čepický - V&K ENGINEERING, IČ 49297945, 

Sobotecká 2210, 511 01 Turnov.  

 

Rada obce vzala na vědomí uzavření „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění provozu 

letních turistických autobusových linek v Českém ráji“ mezi obcí a Mikroregionem Český ráj, IČ 691 

55 950, se sídlem Vyskeř čp. 88, která je předmětem poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- Kč 

na úhradu nákladů spojených s přípravou, administrací, organizací, propagací, účetnictvím a ztrátou 

dopravců, zajišťujícím provoz 5-ti linek turistických autobusů v Českém ráji v roce 2014. 
 

Ing. Radka Maděrová, tajemnice obce 

 

VOLBY  

 

Ve dnech 23. a 24. května proběhly volby do Evropského parlamentu. A takto jsme volili u nás: 

 

Počet zapsaných voličů  počet vydaných obálek počet platných hlasů   účast v % 

Za celou obec 

 

1507     251    251    16,66 

 
Hana Prokorátová, referent OÚ 
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ŠKOLA 

Krátce z MŠ: 

Srdečně zveme nejen všechny rodiče na závěrečné besídky, které se budou konat ve žluté třídě 12. 6., v 

červené třídě 17. 6. a v zelené třídě 19. 6. vždy od 15 hodin. 

Krátce ze ZŠ: 

V úterý 3. 6. od 15.30 hodin se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků, prosíme všechny o účast. O 

výborné reprezentaci našich žáků v McDonald´s cupu, Dopravní soutěži a dalších akcích si budete moc 

přečíst v následujícím čísle Zpravodaje. 

                                                                                   Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 

OSTATNÍ 

 

Den otevřených dveří na farmě v Kněžmostě  

Farma v Kněžmostě  otevřela v sobotu dne 17. května 2014 svůj areál široké veřejnosti. Na návštěvníky 

čekala ukázka moderního zemědělského podniku široko daleko. Kromě představení  nové, moderní 

sušičky obilovin se obrovskému zájmu těšily ukázky zemědělských strojů společnosti Horsch. Některé 

z prototypů nejsou kromě Kněžmosta nikde jinde na světě k vidění. Malé i  velké však lákala především 

prohlídka dvou kravínů holandského typu s odborným výkladem zootechniček. Děti si  mohly pohladit i 

jen pár dnů stará telátka. Den otevřených dveří na farmě v Kněžmostě se i přes velkou nepřízeň počasí, 

myslím, velmi dobře vydařil. Děkujeme za vaší přízeň, moc si toho vážíme. 
Jana Klazarová  

AgroVation Kněžmost k.s.  

 

Obec Kněžmost žádá majitelé nezastavěných pozemků, aby prováděli jejich průběžnou údržbu, 

z důvodu zaplevelování. 
 

PLÁN PRACÍ AKCE Kněžmost – Oprava chodníku v ul. Nádražní 

Termín: 19. 6. – 6. 7. 2014 

19. – 21. 6.  Odstranění původních obrubníků a dlažby 

23. – 26. 6.  Příprava vrstvy pod obrubníky + pokládka nových obrub 

27. – 28. 6. Příprava vrstvy pod dlažbu 

30. 6. – 6. 7.  Pokládka dlažby 

 

PLÁN PRACÍ AKCE „II/276 BAKOV NAD JIZEROU – KNĚŽMOST, REKONSTRUKCE 

SILNICE“: 

Úsek: Býčina křižovatka – Kněžmost křižovatka (náměstí) II/276 – II/268 

16. – 18. 6.  Frézování asfaltových vrstev v celém úseku  

19. – 21. 6.  Recyklace na místě za studena v části A
1 

(Býčina křižovatka – křižovatka ul. Nádražní) 

23. – 25. 6. Pokládka spodní asfaltové vrstvy v části A (Býčina křižovatka – křižovatka ul. Nádražní) 

26. – 27. 6.  Pokládka vrchní asfaltové vrstvy v části A
1 

(Býčina křižovatka – křižovatka ul. Nádražní) 

30. 6. – 1. 7. Pokládka spodní asfaltové vrstvy v části B (křižovatka ul. Nádražní – křižovatka náměstí) 

7. – 8. 7.  Pokládka vrchní asfaltové vrstvy v části B
1 

(křižovatka ul. Nádražní – křižovatka náměstí) 

Pozn. :
1
) komunikace nesmí být pojížděna 

 

POZVÁNKY 

 

Spolek Solínek vás zve na šestý Dětský den, letos na téma "Letem světem", který se bude konat 14. 

června 2014 od 14.00 hodin na návsi v Solci. Je připraven bohatý program u pódia a naučná stezka, 

tematický dárek a atrakce nebudou chybět. Večer od 20:00 hodin zahraje Víkendrock, vstup zdarma. 

 

Sokol Kněžmost vás srdečně zve k oslavám 80 ti let založení fotbalu v Kněžmostě, kde 14. června 2014 

bude na místním hřišti probíhat po celý den bohatý doprovodný program, který vyvrcholí zápasem mužů 

od 17:00 hodin a poté taneční zábavou od 21:00 hodin se skupinou Olympic revival. 
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