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zdarma 

 

 

ZPRÁVY Z RADNICE 
 

Vážení občané, 

 

v souvislosti s prevencí proti šíření coronaviru platí od 3. 8. 2020 opatření vstupovat do budovy radnice a 

KVCK (knihovna + informační středisko) výhradně s rouškou (zakrytými dýchacími cestami). Současně 

doporučujeme dodržovat přiměřený odstup a hygienu rukou. Dezinfekce je občanům vyřizujícím své úřední 

záležitosti na našich pracovištích k dispozici. Pro platby využívejte přednostně bezhotovostní způsoby - 

platba na účet nebo na pokladně platby kartou. 

 

Děkujeme, že jste ohleduplní ke svému okolí. 

vedení obce Kněžmost 

 

UZÁVĚRKA PODZIMNÍHO ZPRAVODAJE OBCE KNĚŽMOST je stanovena na čtvrtek 3. září 

2020. Své příspěvky zasílejte případně i s fotkami (fotky zvlášť jako samostatný soubor) na náš e-mail 

redakce.zpravodaj@knezmost.cz. 

 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kněžmost se uskuteční ve čtvrtek 3. září 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. 

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 

2020 v sídle volebních okrsků: č. 1 Kněžmost - volební místnost v pavilonu knihovny, Na Rynku 218; č. 2 

Solec - volební místnost v hasičské zbrojnici v Solci, čp. 1; č. 3 Lítkovice - volební místnost v budově obce 

Lítkovice čp. 29; č. 4 Koprník - volební místnost v budově hasičské zbrojnice v Koprníku, bez čp. 

 

 

UZAVÍRKA V HORNÍCH STAKORÁCH MĚNÍ NĚKOLIK LINEK A SPOJENÍ DO 

KNĚŽMOSTA 

Kvůli stavbě kanalizace je od 15. srpna do 30. října uzavřena část silnice v Horních Stakorách. Arriva 

Střední Čechy i Dopravní podnik Kněžmost proto upravují až do konce října pět jízdních řádů, dvě linky 

se přitom mění jen kvůli návaznostem autobusů a objízdným trasám kvůli uzavřené silnici. 

 

Přímo do Horních Stakor budou zajíždět pouze školní spoje. Nově vyjede pro bezpečnou přepravu školáků 

do Mladé Boleslavi spoj v 7:08 z Horních Stakor, aby nemuseli chodit na náhradní zastávku pod obcí. 

Dočasný školní spoj je doveze až do centra Mladé Boleslavi a v Horních Stakorách jede z obvyklé zastávky. 

Odsud pojede také spoj v 7:58 do Mladé Boleslavi. Zachovány jsou i spoje, které převáží školáky mezi 

základními školami Kosmonosy a Horní Stakory, odpoledne ale jedou v jiných časech. Po dobu uzavírky 

nepojedou jen v trase Kosmonosy – Horní Stakory, ale budou prodlouženy až do Mladé Boleslavi na 

autobusové nádraží. 
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Pro ostatní spoje je zřízena náhradní zastávka Horní Stakory, která je umístěna na křižovatce pod obcí na 

silnici od Dolních Stakor na Studénku, zde bude zastavovat většina spojů. Některé ale nezastaví ani v této 

náhradní zastávce na křižovatce, jde hlavně o linku Dopravního podniku Kněžmost 260622 Kněžmost – 

Mladá Boleslav, důležité spoje sem ale s cestujícími zajedou, třeba ráno před šestou hodinou nebo 

odpoledne spoj s odjezdem v 15:20 z Mladé Boleslavi a dále všechny, které jedou směr Dolní Stakory a 

Husí Lhota! 

 

Většina spojů jede navíc v upravených časech, nutné je tedy počítat s dřívějším odjezdem mezi 5 a 10 

minutami nebo o něco pozdějším dojezdem do cílové zastávky. Časové úpravy jsou i na linkách, které 

nejsou uzavírkou dotčeny, je ale potřeba zachovat návaznost spojů. Jde o linky Dopravního podniku 

Kněžmost 260623 Kněžmost – Mnichovo Hradiště a 260624 Kněžmost – Suhrovice – Kněžmost. 

 

Výlukové jízdní řády jsou ke stažení na webových stránkách obce. 

 
SBÍRKA NA OBNOVU ZVONŮ A VĚŽNÍCH HODIN 

Spolek přátel kultury Kněžmost představil film věnovaný sbírce na obnovu zvonů a věžních hodin do 

kostela sv. Františka Serafínského v Kněžmostě. Video ke shlédnutí na kanálu youtube zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=DT-4YvORQB4&t=13s 

Číslo účtu: 2401547380/2010 

Do zprávy pro příjemce zadejte prosím vaše jméno a bydliště. 

 

ŠKOLA 

 
Zahájení školního roku 2020 / 2021 proběhne v úterý 1. září 2020. Podrobnější informace ohledně zahájení 

i průběhu výuky obdrží rodiče prostřednictvím svých e-mailů do 28. 8. 2020. 

 

 

POZVÁNKY 

 
3. BOUSOVSKÉ SLAVNOSTI – pořádá město Dolní Bousov 29.8.2020 od 12:00 hodin na náměstí 

v Dolním Bousově. Vstupné zdarma. Hraje: 12.00 Březovanka a Jožka Šmukař; 13.45 Orchestr Karla 

Vlacha a Martin Chodúr; 16.00 Ivan Mládek Banjo Band; 18.00 Walda Gang; 20.00 Rimortis; 22.00 

Fullhouse.  

 

COMPRESSPORT 250 ČESKÝ RÁJ - Dvěstěpadesátka. Unikátní běžecký štafetový závod v Českém 

ráji 8-mi členných týmů. Celková délka: 250 km. Termín: 11. - 12.9.2020. Trasa: Turnov – Pohoř – 

Kacanovy - Vyskeř - Příhrazy - Valečov - Branžež - Kněžmost - Kost - Sobotka -Trosky - Mladějov - Libuň 

- Košov - Můstky Lomnice - Kozákov - Michovka - Záhoří - Spálov - Líšný - Frýdštejn – Klokočí – 

Sedmihorky - Velké finále ve Skaláku. Více na 250cr.cz. 

 

ŠPEKY – Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši. Pořádá 

KVCK Kněžmost 29.10.2020 od 18.00 hodin v hostinci U Cerhů v Kněžmostě. Vstupné 120,- Kč. Účinkují 

Pavel Oubram a Věra Hollá.  

 

HASIČSKÝ DEN – LETOS ZRUŠEN. Na doporučení příslušných úřadů a v návaznosti na bezpečnostní 

opatření proti šíření viru Covid-19 se SDH Kněžmost rozhodl pro letošní rok Hasičský den u místní 

hasičské zbrojnice zrušit.   
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