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zdarma 

ÚVODNÍ SLOVO 

 
Vážení spoluobčané, 

 

dovolte mi úvodem dnešního vydání poděkovat všem občanům, kteří se obětavě podíleli na zvládnutí posledních 

týdnů nouzového stavu v Kněžmostě. Jedná se především o kolektivy v našich místních prodejnách, na pobočce pošty 

a všechny dobrovolníky, kteří se zapojili do výroby roušek, distribuci dezinfekce a nebo jinak pomáhali lidem ve 

svém okolí. Hluboce si Vážím práce všech těchto našich spoluobčanů. Obětavost, ohleduplnost i zodpovědnost Vás 

všech nás naplňují oprávněnou hrdostí. 

Všichni víme, že ukončením nouzového stavu koronavirus nezmizel a určitá omezení nás budou ještě nějaký čas 

provázet. Klidný přístup k řešení problémů současných dnů, nezlehčování virového nebezpečí a rozum do hrsti. To 

jsou atributy, které dnes potřebujeme. Je v nás obrovský potenciál, který ve spojení s osobní disciplínou každého 

z nás může přinést brzký návrat do normálního života.  

Ing. Karel Hlávka, starosta obce 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 
 
Uzávěrka letního Zpravodaje obce Kněžmost je stanovena na čtvrtek 4. června 2020. Své příspěvky zasílejte případně 

i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

Od 1. června 2020 bude nově otevřeno v místním domě s pečovatelskou službou (DPS čp. 24 za zdravotním 

střediskem) kadeřnictví. Provozní doba bude probíhat převážně v odpoledních hodinách po telefonické domluvě. 

Objednávat se můžete na telefonním čísle 776 523 990 – Lenka Bartášková. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kněžmost se uskuteční ve čtvrtek 18.06.2020 v zasedací místnosti obce 

Kněžmost, Na Rynku č.p. 218  v 1. patře.  

Bližší informace budou zveřejněny na úřední desce 7 dní před termínem. 

 

KOUPALIŠTĚ V LETOŠNÍM ROCE 
 
V letošním roce bude několik novinek na koupališti v Kněžmostě. Ceny jsme zachovali stejné, ale pro návštěvníky 

koupaliště, kteří využívají permanentky a chtějí chodit plavat i mimo otevírací dobu, bude nutné zakoupit přístupový 

čip. Jeho cena by neměla přesáhnout 80 Kč. Boční vrátka budou uzamčena a vstup tak bude možný pouze brankou, 

kterou otevřete právě čipem.  

 

Snad se podaří vše nastavit včas a budeme již od června moci čipový systém používat. Čip je nepřenosný a každý 

vstup bude zaznamenán, proto žádáme všechny plavce, aby nikoho dalšího nevpouštěli na bazén. Čipy budou 

vydávány pouze od 18 let věku. 

 

Změnil se rovněž nájemce občerstvení, věříme, že služby se podaří udržet minimálně na stejné úrovni.  

Předpokládaný termín otevření koupaliště je  8. června 2020. 

 

INFORMACE Z RADY 
 
Rada obce Kněžmost stanovuje termín pro otevření provozu mateřské školy při ZŠ a MŠ Kněžmost na 25. května 

2020 a současně bere na vědomí termín otevření prvního stupně základní školy ke stejnému datu, vše za dodržení 

hygienických opatření a doporučení MŠMT ČR. 
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Rada obce Kněžmost souhlasí s možností prominout školné v mateřské škole za období od znovuotevření mateřské 

školy (25. 5. 2020) do 30. 6. 2020, pokud v daném období nebude dítě mateřskou školu navštěvovat. Rozhodnout o 

prominutí školného (na základě žádosti) je v kompetenci ředitelky školy. 

 
Rada obce Kněžmost souhlasí s dopravním opatřením na silnici II/276 a II/268 (objízdná trasa přes obec Kněžmost) 

při úplné uzavírce silnice I/16 Olympie – Řepov v termínu od 25. 7. 2020 do 9. 8. 2020 z důvodu rekonstrukce 

komunikace. 

 

Rada obce Kněžmost doporučuje zpracovat návrh vyhlášky obce upravující volné pobíhání psů v lokalitě „Lesopark 

Důně“, Kněžmost. 

 

VODOVODNÍ PŘIVADĚČ HUSÍ LHOTA A ÚHELNICE 
 
Dne 13.5. byly zahájeny stavební práce na přeložce vodovodního přivaděče v katastrálním území Husí Lhota a 

Úhelnice. Účelem této investiční akce je přeložení, resp. umístění trubního vedení do nové trasy, dostupnější a 

příhodnější pro budoucí provozování a údržbu a dále pak náhrada původního PVC potrubí litinovým, které je 

kvalitativně na vyšší úrovni. Současně použitím vyšší dimenze potrubí (DN 250) se zvýší kapacita vodovodní sítě a 

tím i v konečném důsledku spolehlivost dodávky pitné vody do celé lokality Kněžmostska.  

 

Nový přivaděč, jehož celková délka činí 1597 m, prochází i zastavěným územím místní části Úhelnice. Investor - 

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. i zhotovitel stavby - Ještědská stavební společnost s.r.o., si dovolují touto 

cestou požádat o spolupráci všechny obyvatele místní části Úhelnice, a to zejména aby v místech provádění prací 

neparkovali, nebránili pohybu pracovníkům stavby a stavebních mechanizmů a respektovali nainstalované dopravní 

značení. Po dobu výstavby bude v dotčeném místě úplná uzavírka komunikace, ale snahou zhotovitele je umožnit, 

pokud to dovolí postup realizace, po dokončení denního pracovního cyklu průchod i průjezd. 

 

Investorem celé stavby je VaK Mladá Boleslav a.s. V případě potřeby jsou připraveni reagovat na dotazy nebo 

připomínky zástupci investora Ing. Miroslav Havlas, tel. 604 297 059, Ing. Jiří Hodboď, tel. 602 683 411 (technický 

dozor stavebníka) a zhotovitele Jaroslav Hájek, tel. 602 745 308. 

 

KDE MUSÍM MÍT ROUŠKU OD 25. 5. 2020 
 

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY STAVEB 

Mimo bydliště 

obchody, divadla, kina, čerpací stanice apod. 

nadále je zde také nutné udržovat bezpečný odstup od ostatních osob (min. 2 metry) 

 

PROSTŘEDKY VEŘEJNÉ DOPRAVY 

Včetně taxislužeb 

dbejte na bezprostřední hygienu rukou po vystoupení z dopravního prostředku 

 

PŘI BLÍZKÉM KONTAKTU S DALŠÍ OSOBOU 

Vyjma členů domácnosti 

rouška je nutná v místech, kde se nachází 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry 

 

Bližší informace o pravidlech platných od 25. 5. 2020 naleznete na stránkách obce nebo 

ministerstva zdravotnictví. 
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