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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané.  
     Na přelomu měsíců se k vám dostává další číslo Novinek. Rok se jaksepatří rozběhl a máme tu jaro. 
Chodím v tomto čase více do přírody, vyhlížet slavíky a znovu jsem se díval na ten náš Kněžmost od jihu, 
z mokřadu Nového rybníku. Jak je ten Hrádek nádherný! Nepřiškrcený zbytečnou výstavbou a mezi auty, 
k Žantovu sjíždějícími, stále ještě viditelný. Je dobře, že obec podpořila nesouhlas mnohých sousedů 
s rozšiřováním ochranného pásma pro hoškovické letiště u Mnichova Hradiště. Nejen kvůli výrazným 
omezením činnosti a budoucímu nakládání s pozemky, ale i tušenému znásobení dopravní zátěže na 
průjezdu oblastí. Jak moc bude odpor platný, uvidí se zřejmě už  brzy.  
     Přijměte přání hezkého jara a pojďte si přečíst o událostech i o tom, co se chystá. Dopisovatelům 
znovu připomínám stručnost, stránky máme jen dvě. 
  

Informace z rady obce 
 
- Rada obce souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, podanou obcí Boseň, ohledně územního a 
stavebního řízení na akci „Stezka pro cyklisty a chodce Boseň – Kněžmost“. Důvodem výstavby stezky 
je intenzivní pohyb pěších a cykloturistů mezi zmíněnými obcemi. Intenzita dopravy dosahuje až 15 000 
vozidel. Stezka by byla umístěna mezi obcemi po levé straně, vedena za silničním příkopem. 
Předpokládaný termín výstavby je v rozpětí let 2012-16. 
 
- Rada obce souhlasí s objednávkou na vypracování aktualizace energetického štítku obálky budovy, 
energetického auditu, průkazu energetické náročnosti budovy a projektové dokumentace na MŠ 
Kněžmost.  
 
- Rada obce, na základě poptávky, schvaluje uzavření smlouvy na zpracování pasportu místních 
komunikací obce Kněžmost a 14 místních částí. 
 
- Rada obce, po posouzení a projednání nabídek na rekonstrukci učebny fyziky a chemie v ZŠ Kněžmost 
s ředitelkou školy, schvaluje nabídku fy Školab s.r.o. 
 
- Rada obce schvaluje vyvěšení záměru prodeje domu č.p. 26 v Násedlnici. Přístavba soc. zařízení a 
kolny (vše na pozemku č. st. 36); dále pozemek č. st. 36 o výměře 482 m2 - zastavěná plocha a pozemek 
č. 304/2 o výměře 143 m2 – zahrada, za těchto podmínek: min. kupní cena 750.000,- Kč; kauce při 
odevzdání nabídky 10.000,- Kč. Termín k odevzdání uzavřených obálek je 10. 4. 2012 do 11 hodin na 
OÚ Kněžmost. 
 

Informace z radnice 
 
Podle stavebního zákonu: Informační a reklamní zařízení o celkové ploše větší než 0,6 m2 vyžadují 
projednání se stavební úřadem a od této instituce případné povolení (zákon č.183/2006 Sb.). 

 
 



 
Další informace 
 
Přednáška s diskusí 
 
     Knihovna Kněžmost a sdružení Škola jinak? vás srdečně zvou na přednášku PhDr. Jany Nováčkové, 
CSc. na téma: „Co víme nového o učení aneb Jak a proč se škola změnila od doby, kdy jsme tam 
chodili my sami“. Zveme všechny, kteří problematiku vzdělávání chápou jako téma k veřejné diskusi a 
rádi by získali informace o některých nových pohledech na vyučování. Co je to tradiční vzdělávání? Jak 
se od něho liší stále častěji uplatňované a mnohdy přeceňované či naopak démonizované nové přístupy? 
Tyto a mnohé další otázky se přednáška snaží zodpovědět. Naváže veřejná diskuse, v které jste též 
vítáni. 
     Přednáška se koná 10.4.2012  v hale ZŠ Kněžmost od 17.30 hodin. (Vstupné dobrovolné). 
 
     Sdružení Škola jinak? chce široké veřejnosti nabídnout vhled do nového myšlení ve vzdělávání a 
výchově dětí předškolního a školního věku. Tvoří jej odborníci s několikaletou praxí v oblasti školství a 
vzdělávání. K relevantním tématům bude pořádat vzdělávací a informační přednášky. Neuzavírá se 
žádným názorům a lidem, kteří jsou ochotni k diskusi.  
     Vítán je každý, kdo chce přispět k tvorbě koncepce vzdělávání.  
 
Sběr železného šrotu 
 
 V neděli 15. dubna od 9.00 hodin provedou hasiči Kněžmost po obci sběr železného šrotu. 
Občany prosíme, aby šrot dávali ven až v neděli ráno. Děkujeme. 
 
Den učitelů 
 
     28. 3. byl Den učitelů a my jsme dostali dárek. „Deváťáci“ se postavili za katedru a vyučovali. 
Veškerá starost s přípravou i samostatným vedením hodiny spočívala právě na nich.. „Dospěláci“ byli 
nápomocni pouze radou a svojí přítomností v hodině, do výuky se zapojili pouze výjimečně. Výjimečně 
proto, že se „deváťáci“ na hodiny připravili a výuka probíhala bez větších problémů. Za dárek jsme 
pochopitelně slušně poděkovali. 
                                                                                                                                   Učitelé základní školy 
 
Z florbalu  
 
     Florbalový tým Kněžmost Butchers zvládl play off druhé ligy RAFLu a vyřadil favorita soutěže 
v pěti zápasech. Postoupil tak do baráže o první ligu, kde se utká 1.4. od 9.45 hodin s FBK Cerberos; 
7.4. od 10.45 hodin s FBK Devils (Bakov n.J.) a 14.4. od 10.45 hodin pak ve finále druhé ligy s No-
Rules Sobotka. Všechna utkání se hrají v sportovní hale 6.ZŠ v Mladé Boleslavi. 
Podpora vítána! 
 
K nebezpečným odpadům 
 
     V konci měsíce března proběhl dle harmonogramu odbornou firmou sběr nebezpečného odpadu na 
již známých stanovištích. Sám jsem se akce zúčastnil a ocenil přesnost příjezdu zaměstnanců sběrové 
firmy i ochotu. Obyvatelstvo, jak jsem zjistil, využívá této bezplatné nabídky výrazně a to třeba ocenit. 
Informace o svozu jsou vždy řádně a s předstihem avizovány a služba je pro všechny obyvatele regionu. 
     Kdo k tomuto pohodlnému zlikvidování nebezpečných materiálů ještě nenašel cestu, doporučuji. 
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 
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