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Vážení občané, 

léto máme v plném proudu, začalo odhalením pamětní desky hvězdáře Mikoláše Koperníka pod 

památnými stromy v Koprníku a pokračovalo tradiční poutí spojenou s výstavou fotografií sakrálních 

staveb. Obě tyto akce byly oživením začátku prázdnin a já tímto děkuji všem, kteří se na těchto akcích 

podíleli. Prázdniny se nám přehouply do druhé poloviny a já pevně věřím, že si užíváte pěkné léto s 

teplým počasím. Jako osvěžení vám přinášíme pár informací z obce a okolí, například se dočtete o nové 

službě hlídání dětí, nebo také, že naše obec ve spolupráci se Vzdělávacím centrem Turnov připravila 

kurzy v rámci projektu „Učíme se pro život“, které budou probíhat v podvečerních hodinách, pro 

zájemce zcela zdarma. Přeji všem příjemný zbytek prázdnin a času dovolených. 
Jitka Bartošová, místostarostka obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 

- V těchto měsících probíhá oprava balkonů v domě s pečovatelskou službou. Opravu provádí firma 

Lipraco s.r.o., v souvislosti s pracemi prosíme o shovívavost a velkou trpělivost občanů žijících 

v blízkosti. 

- Probíhají dokončovací práce na opravě komunikace Kněžmost / Bakov n. Jiz., které provádí firma 

Colas CZ, a.s. pro Středočeský kraj, více se dozvíte na webu obce v sekci uzavírka Bakovská. 

- Připomínáme občanům, že máme zavedenou bezplatnou službu v podobě SMS info kanál, ve kterých 

jsou rychlé informace z obce. Registrovat se můžete v podatelně OÚ nebo na webu obce. 

- Připomínáme občanům rozšíření otevíracích hodin sběrného místa o pondělí od 13.00 do 16.00 hodin. 

- Dále připomínáme, že vzhledem ke kladným ohlasům na kalendář „KNĚŽMOSTSKO 2014“ se 

připravuje nový kalendář pro rok 2015, který bude sestaven vámi, občany, na téma „VTEŘINY Z 

KNĚŽMOSTSKA“. Fotografie a popisky vašich zahrádek, zákoutí, zátiší, momentek z akcí, 

domácích či lesních zvířat, no prostě všeho zajímavého co potkáte nebo co se kolem vás děje. 

Příspěvky noste nejlépe osobně na obecní úřad paní Drdolové (najdete ji v kanceláři před stavebním 

úřadem), která je bude shromažďovat. Nejlépe na flash disku či CD nosiči, kvůli zachování plného a 

kvalitního formátu fotografií. Pokud nemáte možnost dostavit se osobně, zasílejte tyto fotky 

prostřednictvím webových portálů jako např. uschovna.cz nebo leteckaposta.cz, na e-mail: 

stanislava.drdolova@knezmost.cz. Nezapomeňte každou fotografii pojmenovat, váš popisek a jméno 

bude součástí fotografie v kalendáři. 

 

Výsadba v jarních měsících 

Obecní úřad Kněžmost uložil náhradní výsadbu za stromy, které povolil žadatelům pokácet. V rámci 

náhradní výsadby byly vysazeny tyto stromy a keře u DPS: Sakura, jírovec (kaštan kvetoucí červeně), 

kdoulovec, pustoryl a 3 ks weigelie. V k.ú. Lítkovice byly vysazeny podél polní cesty 4 ks habru a 4 ks 

javoru. 
Jana Marková, OÚ Kněžmost 

Koupaliště 

Letní sezóna na koupališti byla zahájena 6. 6. 2014. Po relativně pěkném týdnu jsme museli v červnu pro 

nepřízeň počasí koupaliště uzavřít. V červenci však léto udeřilo naplno, takže se všichni občané 

Kněžmosta a okolí mohou koupat a občerstvit u našeho bazénu. Vše podstatné najdete na webových 

stránkách www.koupaliste.knezmost.cz. 

Mgr. Jiří Lehečka, správce bazénu 
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Učíme se pro život 

 

Vzdělávací centrum Turnov ve spolupráci s obcí Kněžmost pořádá bezplatné vzdělávací kurzy v rámci 

projektu „Učíme se pro život“. 

 FINANČNÍ GRAMOTNOST - 10 vyučovacích hodin 

 PRÁVA A OCHRANA SPOTŘEBITELE - 10 vyučovacích hodin 

 OBČANSKOPRÁVNÍ MINIMUM - 10 vyučovacích hodin 

 ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI - 20 vyučovacích hodin 

Vzdělávací kurzy proběhnou zcela ZDARMA v budově ZŠ Kněžmost. Povedou je zkušení lektoři od září 

2014 do června 2015 a jsou určeny pro občany v produktivním věku. Dotazy, informace, přihlášky na tel.: 

731 156 807, e-mail: info@ucimeseprozivot.cz, www. ucimeseprozivot.cz. 
Jitka Bartošová, místostarostka obce 

ŠKOLA 

 

V letních měsících probíhá oprava střechy pavilonu 2. stupně a zároveň probíhá rekonstrukce počítačové 

učebny. Žáci i vyučující se dočkají nového koberce a nových židlí, zcela je předělána elektroinstalace. 

Rádi bychom poděkovali panu Zbyňku Pokornému - Kovovýroba Býčina, za veškeré bezplatné opravy v 

průběhu školního roku. Velmi si ceníme jeho ochoty a nezištné pomoci základní škole. 
                                                                                   Mgr. Michaela Černá, ředitelka ZŠ Kněžmost 

OSTATNÍ 

 

Hlídání dětí 

Jsem studentka pedagogické školy a přes léto nabízím hlídání dětí ve věku od 1 roku, v rodinném 

prostředí v Kněžmostě (Mladoboleslavsko). Bydlím v rodinném domě s velkou zahradou a bazénem, v 

okolí velké možnosti vyžití. Dle potřeby možnost vaření a přespání pro děti. V případě potřeby mohu také 

dojíždět. Mám pedagogické vzdělání a zkušenosti s dětmi - 2 x jsem byla v zahraničí na dlouhodobé stáži 

= práce s dětmi ve věku od 6 měsíců do 12 let, pracovala jsem s dětmi na dětském táboře. Mám velmi 

ráda děti, jsem spolehlivá, ochotná, soběstačná a přizpůsobivá. Možnost komunikace také v německém 

jazyce. Cena a termíny dohodou, tel: 723 346 554, email: jita1prusova@seznam.cz. 
Jitka Průšová, Kněžmost 

Práce v plném proudu 

V okolí Kněžmostu nyní můžete vidět na polích dva kombajny Claas 780, které mají za sebou sklizeň 

řepky a nyní sklízí pšenici. V plné pohotovosti jsou i další stroje, které budou připravovat pozemky na 

příští zemědělský rok. Nejdříve souvratě zmulčujeme  a podle map z katastru nově vyměříme, poté přijde 

na řadu podmítka a zhruba od poloviny srpna setí řepky, která je tentokrát plánovaná v oblasti 

Malobratřic, Solečku, Lítkovic, Koprníka, Bud a Kněžmostu, kde nahradí pšenici. Do konce prázdnin 

proběhne i třetí seč trav, které se poté budou hnojit. 
Lenka Vélová, AgroVation k.s. 

Prodej slepiček 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových 

plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15 - 20 

týdnů. Cena 149,- až 180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze 

našeho chovu! Prodej se uskuteční: v neděli 17. srpna 2014, Kněžmost – parkoviště u tenisových kurtů v 

16.40 hod. Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Případné bližší informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod, tel: 601576270, 606550204, 728605840.   

 

POZVÁNKY 

 

V rámci akce na záchranu kostela Nanebevzetí Panny Marie a pro zachování tradice soleckých poutí se 

bude konat v sobotu 16. srpna 2014 od 13.30 hodin,  XXIV. OBNOVENÁ  POUŤ  V  SOLCI.   

Kostel bude pro veřejnost otevřen od 13.00 hodin.
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