
 3 / 2016 

zdarma 

 

ZPRÁVY Z RADNICE  
 

Obec Kněžmost v měsíci srpnu vyhlásí několik výběrových řízení: 

 

1) na opravu hasičského vozu Tatra 815 CAS 32  

2) na nákup nové cisterny pro jednotku SDH obce Kněžmost  

3) na prodej hasičského vozu LIAZ CAS 25 

4) na rekonstrukci vodovodu Suhrovice a jeho propojení s vodovodem Kněžmost 

 

Veškeré podrobnosti k výběrovým řízením naleznete na webových stránkách obce Kněžmost v sekci úřední 

deska. 

 

Obec Kněžmost v letošním roce obdržela několik významných dotací na tyto projekty: 

 

Nákup velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro jednotku SDH obce Kněžmost 

6 958 710,- Kč  

Rekonstrukce vodovodu Suhrovice, propojení vodovodu se skupinovým vodovodem Kněžmost 

až 4 000 000,- Kč  

Oprava vozidla T815 CAS 32 

500 000,- Kč  

Rekonstrukce fasády radnice k 700. výročí založení obce Kněžmost 

436 000,- Kč  

Vydání knihy u příležitosti výročí 700 let od první zmínky založení obce 

120 000,- Kč  

 

 

Připomínáme, že uzávěrka podzimního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 8. září 2016. 

Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami na náš e-mail redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

Na stavební úřad byla přijata nová referentka Marta Poláková. Oddělení obecního úřadu - evidence 

obyvatel bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen od 2. do 13. září 2016. 

 

ŠKOLA 

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 proběhne 1. září v 8 hodin v hale pavilonu základní školy.  

                                                                                         Mgr. Michaela Řeháková Černá, ředitelka školy 

ŽIDLE 

Každý z nás má doma určitě jednu nebo dvě židle, na kterých se dá ještě krásně sedět a je mu líto je vyhodit. Přineste 

je do kostela, kde se ještě uplatní a udělají radost těm, kdo by jinak při našich kulturních akcích museli stát. 

Děkujeme, Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost 
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VÝKUP MOŠTOVÝCH JABLEK  

Výkupna: Hradišťská 43, Kněžmost, telefon: 731 417 414, otevřeno: pondělí – neděle, od 13.00 do 18.00 

hodin. Zahájení výkupu 20. 8. 2016, cena 1,- Kč / 1 kg 

 

LESNÍ KLUB PRO DĚTI ZAHAJUJE SVOJI ČINNOST. Od září 2016 odstartuje v Důních svou 

činnost Lesní klub Sovička. Poznáte nás jednoduše, budeme sídlit v indiánském týpí v prostoru křižovatky 

ve tvaru „Y“ asi 500 m od vstupu do lesoparku. Pondělní a středeční dopoledne budou patřit lesní školce, 

v úterý a ve čtvrtek odpoledne tu můžete potkat mladší školáky. Prosíme majitele psů, aby v tomto prostoru 

nepouštěli své psy na volno. Pokud vás bude naše činnost zajímat, můžete nás přijít navštívit kdykoli po 

domluvě na telefonu 731 182 958. Těšíme se na příjemné sdílení a rozvíjení krásného prostoru lesoparku 

Důně.                                                                                                                            za LKS Jana Vlachová 

 

POZVÁNKY 

TJ Sokol Kněžmost pořádá na fotbalovém hřišti v Kněžmostě v sobotu 27. srpna 2016 od 19 hodin LETNÍ 

TANEČNÍ ROZPTÝLENÍ s hvězdným hudebním obsazením Vombat Kruton a Dekamreon Band. 

Nenechte si ujít debut kapely Sací Bagři. 

 

Vážení příznivci dobrovolných hasičů v Kněžmostě, dovolte, abychom vás pozvali na HASIČSKÝ 

DĚTSKÝ DEN, který proběhne v sobotu 3. září 2016 od 12 hodin u hasičské zbrojnice v Kněžmostě.  

Pro všechny návštěvníky je připravený bohatý program. Hry pro děti, registrované dítě dostává občerstvení 

zdarma, pro soutěžící děti je připravená taška s dárky, velká dětská tombola, přehlídka hasičské, vojenské 

a záchranářské techniky, vystoupení šermířské skupiny Nostra EX, ukázka zásahu vojenské jednotky, 

ukázka zásahu hasičských modelů, ukázka dřevorubeckých sportů – Timbersport, skákací hrad a 

nafukovací skluzavka, ukázka zadržení pachatele policií ČR, přehlídka nejmodernější zemědělské techniky, 

seskok parašutistů, ukázka hasičského zásahu, po celý den zajištěna hudba, po celý den zajištěn stánek 

s občerstvením. Díky sponzorům se u nás žádné vstupné neplatí a všechny ukázky a atrakce jsou 

zdarma. Hasiči Kněžmost. 

 

Spolek pro záchranu kostela sv. Františka Serafínského Kněžmost Vás zve v neděli 4. září 2016 v 16 hodin 

do místního kostela na koncert skupiny HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA. Cena vstupného je 350,- Kč. 

Vstupenky jsou v předprodeji na Obecním úřadě a Informačním centru Kněžmost nebo je můžete objednat 

po e-mailu z.zdoba@seznam.cz. 
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700 let od první písemné zmínky o obci Kněžmost 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

pátek   16. 9. 19,oo hod v kostele   PRODÁVÁME NEVĚSTU  

vyprávění se zpěvy podle známé opery v podání členů místního 

pěveckého sboru 

20,oo hod v cihelně KNĚŽMOSTSKÝ PUNK 

      přehlídka místních kapel Veselí koníci a Bikiny  

 

sobota  17. 9. Náměstí - programem bude provázet  

10,oo hod  KNĚŽMOSTSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY 

     miniscénky z naší minulosti v podání divadélka Človíček 

12,oo hod TÁBORANKA 

     dechová kapela 

12,3o hod 

     oficiální uvítání,  křest knihy a vlajky obce 

14,oo hod TÁBORANKA 

     pokračování produkce známé dechovky 

15,3o hod COUNTRY VOLUME 

     místní kapela a jejich moderní country 

20,oo hod BLUE EFFECT 

     česká rocková skupina  

21,3o hod BLACKIES 

     závěrečná sobotní produkce - jižanský rock 

   Kostel 

17,3o hod KOČIČÍ HRA 

drama  o dvou sestrách, dvou životech a jedné lásce  v nastudování  

místních divadelních ochotníků 

 

Doprovodné sobotní programy 

Po celou dobu konání oslav bude otevřena v místní sokolovně výstava Můj Kněžmost, na 

které bude nově doplněna videoprodukce z nedávné minulosti naší obce. 

Od 15 hodin můžete u sokolovny slyšet i příjemné tóny harmoniky 

Od 10 do 15 hodin bude probíhat den otevřených dveří v místní základní škole  

Od 10 do 18 hodin na náměstí  tradiční jarmark 

Od 16.30 hodin utkání v kopané okresního přeboru  Kněžmost – Kostelní  Hlavno 

 

 

neděle 18. 9.   10,oo hod na hřišti SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 

      sportovní dovednosti především naší mládeže 

   15,oo hod v kostele SLOVANSKÉ TANCE 

      Liberecký symfonický orchestr přednese Karneval, 

      Českou suitu a první řadu Slovanských tanců 

    



   

 
 

Sběr nebezpečných složek 

komunálního odpadu 
 

Vážení občané, 
váš obecní úřad ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s.r.o. pořádá sběr nebezpečných složek komunálního 

odpadu, který se uskuteční: 

 

v sobotu 10. září 2016 
dle tohoto časového rozpisu 

 

09:00 – 09:10 Úhelnice náves 

09:15 – 09:25 Násedlnice náves 

09:30 – 09:40 Koprník  autobusová zastávka 

09:50 – 10:00 Býčina  náves 

10:05 – 10:15 Kněžmost ul. Nádražní – před hasičskou zbrojnicí 

10:20 – 10:30 Kněžmost ul. Sokolská (u koupaliště) 

10:35 – 10:45 Kněžmost ul. Příčná u garáží (kotelna bytového družstva) 

10:50 – 11:00 Žantov  náves 

11:05 – 11:15 Lítkovice náves 

11:20 – 11:30 Chlumín náves 

12:55 – 13:00 Soleček  náves 

13:05 – 13:15 Solec  náves 

13:20 – 13:30 Malobratřice náves 

13:40 – 13:45 Čížovka  autobusová čekárna 

13:50 – 14:00 Drhleny  náves 

14:05 – 14:15 Suhrovice u výrobny těstovin 

14:55 – 15:05 Srbsko  náves 

 

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem 

označeném stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovaným pracovníkem komunálních služeb. 

 

Přijímány budou následující druhy odpadů: 

 

 Léky všeho druhu včetně mastí. 

 Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, 

hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označeno!!  

 Zbytky starých barev, obaly od barev. 

 Kompletní televizory, PC, Monitory, Tiskárny, ledničky, drobné elektrozařízení, zářivky. 

 Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterii článků. 

 Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l). 

 Olejové filtry a další zaolejovaný materiál. 

 

Přijímány nebudou následující druhy odpadů: 

 

 Eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd. 

 

Způsob přebírání odpadů: 
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťující sběr. Je zakázáno odkládat 

odpady před příjezdem mobilní sběrny!    

2. Občané předloží před předáním občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.  

3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu. 

4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce obecního úřadu. 

 

Další informace poskytne Obecní úřad Kněžmost nebo pracovníci Severočeských komunálních služeb s.r.o. na 

telefonním čísle 483 312 403. 


