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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané.  
Rok 2011 si za chviličku uložíme ke vzpomínkám a staneme na prahu času nového. Je to zvláštní moment 
a nejeden z vás jej využije i k ohlédnutí. Namíchejte vzpomínky tak, aby převážně potěšily, aby lednové 
vykročení bylo veselé. A prognózy přečastých „odborníků na všechno“ berte s rezervou, mívali se totiž 
lidé daleko hůř. I v naší oblasti, jak jsem zjistil v kronikách! A přesto se svými životy dokázali povětšinou  
prosmýknout  k lepšímu. Někam se ta naše současná společnost jistě ubere.  
V dnešním vydání - jakoby se přispěvatelé vyčerpali naplněním nedávného zpravodaje, tolik příspěvků 
není, číslo je to v roce poslední, můžeme jej pojmout tedy volněji a více svátečně. Přesto první rubrika 
svůj tradiční obsah drží, pak se několika slovy vrátíme k opravené věži kněžmostského kostela a přidám 
informace z kultury. Pokud možno tedy, přínosné čtení! 
      

Informace z rady obce 
 
Rada obce zveřejňuje záměr na prodej pozemku p.č.847/93 o výměře 1455m2, orná půda, v k.ú. 
Kněžmost do konce ledna. Minimální kupní cena je stanovena na 700,-Kč/m2, s úhradou jistiny ve výši 
10.000,-Kč. 
 
Rada obce, po posouzení tří nabídek na servisní IT spolupráci na Obecním úřadě Kněžmost, vybrala 
společnost Dragon-Elektronic, s.r.o., Kosmonosy. Zkušební doba jsou 3 měsíce. 
 
Rada obce schvaluje žádost Občanského sdružení Solínek o.s., na pokácení smrku, který se nachází na 
obecním pozemku č. 25/1 v k.ú. Solec. Strom bude použit v obci na návsi jako vánoční stromek. 
 
Rada obce souhlasí s příspěvkem pro florbalový klub Kněžmost Butchers na nákup dresů (příp. dalšího 
vybavení) pod podmínkou, že klub na dresy umístí potisk znaku obce Kněžmost a bude o svých 
výsledcích průběžně informovat v tiskovinách obce. 
 
Rada obce vyvěšuje záměr prodeje budovy bývalé školky v Násedlnici za těchto podmínek: 
Minimální kupní cena: 750.000,-Kč; kauce při odevzdání nabídky: 10.000,-Kč.  
Nejzazší termín odevzdání nabídky: 16. leden 2012 do 11:00 na Obecním úřadě Kněžmost. 
 
K renovaci kostelní věže v Kněžmostě 
 
V konci roku proběhla oprava střechy hlavní věže kostela v Kněžmostě. Přestože o akci bylo pojednáno 
v posledním čísle zpravodaje, informace doplním a jednu, týkající se pozlacení kříže, poopravím. 
Obec přispěla na částkou 120 tisíc korun. Byla vyměněna část výdřevy, většina klempířských prvků, 
které zůstávají z titan-zinkového plechu a položena břidlicová krytina. Kříž byl sejmut a repasován 
(nikoliv však pozlacen).  Objem finančních prostředků nebyl bezedný. Co je trochu na škodu, že kříž i 
v novém usazení zůstal vychýlený. Obec stavbu nepřebírala, nebyla zadavatelem oprav. 



 
Jak to bude s kněžmostským kostelem dál?  
Toť otázka! V nedobrém stavu je i střecha lodi chrámu, pálené tašky mnohde nedrží v laťování a 
vypadávají. Je možné, dojde-li v brzku k očekávanému navracení rozsáhlého majetku církvi, že několika 
milionovou investici do hlavní střechy kostela zvládne z vlastních zdrojů. Záchrana by přišla v pravou 
chvíli a unikátní stavba by tím krokem byla stabilizována. Obec Kněžmost v současnosti neuvažuje 
převzít jakýkoliv kostel v oblasti do své správy.  
 

Další informace      
 
K tiskovinám Kn ěžmostska 
 
Jak jste si jistě povšimli, čtvrtletník „zpravodaj“ i měsíčník „novinky“ vám jsou nabízeny bezplatně. 
Přestože to není na Mladoboleslavsku zcela běžný jev, volíme tuto variantu s záměrem větší 
informovanosti vás – obyvatel. Obě redakce pracují na přípravách zdarma a s ohledem na povahu 
tiskovin uvítáme adekvátní příspěvky od každého, kdo si myslí, že by jeho činnost mohla zaujmout 
ostatní. Podmínkou je pouze včasné dodání příspěvků s ohledem na uzávěrky periodik a publikovatelná 
forma projevu.  
 
Kněžmostské divadlo zaujalo  
 
V čase končícího roku jsem měl možnost shlédnout představení Divadélka Človíček. Je potěšitelné, 
s jakým zaujetím aktéři vystupují, jakými nápady oplývají, jak jsou zdatní v přípravách. Soubor působí 
kompaktně a svěže. Schází už pouze úměrné ozvučení děje, aby účinkující nemuseli ruchy z publika 
„překřikovat“. Tam by snad měla vypomoci obec. Domnívám se, že poté bude možno prohlásit, že 
máme v místě aktivitu, která je připravena ozvláštnit nejednu společenskou událost. Přeji hodně zdaru!  
 
Skauti prozářili vánoční čas 
 
Už tradičně členové tohoto kultivovaného uskupení nabízeli betlémské světlo. Je správné, že i náš 
region, díky jejich úsilí, může tradice užít. Nejen za tuto činnost, ale i za aktivity jiné v průběhu roku, 
kdy jejich přirozené spolehlivosti může obec využívat, sluší se nyní poděkovat. 
 
V soleckém kostele se znovu zpívalo 
 
Pravda, z loňského zpívání už tóny dávno vyzněly, nyní však, v druhý svátek vánoční, zněly chrámem 
docela nové. Loňskou částkou přispěli lidé na obnovu interiéru presbytáře kostela, letos přineslo ještě 
více lidí, ještě více peněz. A není to už jen záležitost „místních“ a „spřízněnců vystupujících“, tváře se 
prý objevovaly i zcela neznámé. I proto bylo vybráno (bezprostředně po akci přede všemi spočítaných) 
devět tisíc stošestatřicet korun. Chrám byl zaplněn do posledního místa snad třemi sty posluchači. Zvon 
zvonil, o zvonech se mluvilo, zněly písně z úst nadšenců i profesionála, trubky i klávesy, aparatura 
obstála, večerem provázel mladičký moderátor, k vidění byl železný betlém i srdce jednoho z tamních 
zvonů, sebraných válkou. Lidé si v závěru zazpívali s vystupujícími. Počasí přálo a kdo chtěl, mohl 
později posedět ještě v tamní hasičské zbrojnici. Půvab gotického kostelíku umocnilo zdaleka patrné 
citlivé nasvícení fasády, ale i svíčky, planoucí po četných rovech přilehlého hřbitova. Akce se vydařila. 
 

Pozvánky 
 
Myslivecké sdružení Kněžmost srdečně zve všechny na Myslivecký ples, který se bude konat v pátek 
13. ledna 2012, od 20:00 hodin v místní sokolovně. Součástí večera je bohatá tombola.  
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