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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané.  
   Čas běží, první měsíc nového roku je téměř za námi. Letošní zimní období je k naší obecní pokladně 
zatím shovívavé, k odklízení sněhu nebyla téměř příležitost. Rozumím samozřejmě dětem a také těm, 
kdož se chystal do „bílé stopy“ po okolí; rozumím obavám ovocnářů. On ale únor třeba nějakou tu 
zimní idylu ještě v naší nížině navodí! Já si ale na dosavadní průběh nestěžuji.  
   Přichází k vám první letošní číslo měsíčníku a přináší prospěšné informace. V redakční poště je 
situace špatná, nikdo z Kněžmostska žádnou kulturní akci k odprezentování nenahlásil. Na radnici se 
tedy událo o něco víc a tradiční rubriku na první straně listu jistě naplníme. Měl bych ještě možná 
připomenout, že spolky a všemožná uskupení, fungující v místě, měly příležitost před ustavením 
veřejného rozpočtu nahlásit svoje představy na podporu jejich činnosti. Ikdyž nadcházející období bude 
ve znamení vynucených úspor, na volnočasové aktivity zapomínat tak docela nesmíme. Pojďme se tedy 
konečně ohlédnout za lednem roku 2012.    
 
     

Informace z rady obce 
 
- V současné době obec připravuje návrh na rozpočet pro rok 2012 a již v této fázi je zřejmé, že bude 
nutno šetřit ve všech kapitolách rozpočtu. Ze stávající ekonomické situace státu je zřejmé, že 
pravděpodobně nedojde k takovým příjmům z daní, určených obcím. 
 
- V rámci úspor bude čtvrtletní Zpravodaj obce Kněžmost tištěn opět pouze v černobílém provedení a na 
papíře obvyklém pro tyto tiskoviny.  
Dále došlo například k úpravě výše pro SPOZ (Sbor pro občanské záležitosti), vztahující se například 
k darům pro jubilanty či nově narozené děti.  
O řadě dalších, věřme, že přechodných omezeních se v současnosti jedná. 
 
- Vzhledem k odchodu dosavadního investičního (stavebního) technika obce Kněžmost do předčasného 
důchodu, rozhodla rada obce zajišťovat tyto práce prozatím externě. Obracet se můžete se svými 
požadavky či dotazy na pana Libora Nového, s kterým byla uzavřena dodavatelská smlouva.  
Kontakty jsou tyto: 
                                libor.novy@knezmost.cz 
                                603 829 168 (mobilní telefon) 
 
- Obecní úřad informuje o návratu Ing. Radky Maděrové, po mateřské dovolené, zpět do zaměstnání. 
Na starost má tyto úseky: výběrová řízení, veřejné zakázky, obecně závazné vyhlášky, správu majetku a 
nájmy. 
Kontakty jsou tyto:  
                                radka.maderova@knezmost.cz 
                                326 784 128 (pevná telefonní linka); 734 857 837 (mobilní telefon) 
 



 

 
Informace ze stavebního úřadu 
 
Jistě jste se již všichni seznámili s tím, že od 1.1.2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 
183/2006 Sb. Podle paragrafu 188 tohoto zákona mají obce povinnost upravit své územní plány 
sídelních útvarů, schválené před 1.1.2007 do souladu s novým stavebním zákonem, ve lhůtě do 
31.12.2015. Pokud by v této lhůtě nebyla provedena úprava a projednání, územní plán sídelního útvaru 
přestane k tomuto datu platit. Po tomto datu by se na obec pohlíželo tak, jako že žádný územní plán 
nemá. 
Obec Kněžmost tímto oznamuje občanům, že do 30.6.2012 bude přijímat podněty pro zpracování 
nového územního plánu obce. Podněty budou přijímány na Obecním úřadu v Kněžmostě pověřenou 
pracovnicí paní Macounovou (tel.326 784 128). 
Po tomto termínu budou podněty vyhodnoceny a bude přistoupeno k pořizování zcela nového Územního 
plánu Obce Kněžmost tak, aby bylo možno splnit termín pro vydání nového ÚP do 31.12.2015. 
 

Další informace      
 
Obec Kněžmost zaslal oficiální stížnost na ČEZ Distribuce a.s. a současně i žádost o řešení situace 
s opakovanými výpadky elektrického proudu v některých místních částech a ve východní části 
Kněžmostu. 
 
 

Upozornění na humanitární akci 
 
Obec Kněžmost opět pořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. Informaci uveřejňujeme 
s předstihem, aby mohli zájemci dary v klidu posoudit a nashromáždit.  
Sbírka proběhne od 23. března (pátek) do 24. března (sobota) 2012 v ZŠ Kněžmost od 13 do 17 hodin. 
Darované věci nutno vložit do nepoškozených igelitových pytlů nebo do krabic, aby se manipulací a 
dopravou nepoškodily.  
Pro informaci: Materiál je v Diakonii dále tříděn, kdy část je použita k přímé humanitární pomoci, 
ostatní je dále zpracováno. 
Co lze darovat: letní i zimní oblečení všeho druhu, lůžkoviny, záclony atd., látky (nad 1m2), domácí 
potřeby, nádobí, přikrývky, peří i obuv (nepoškozenou).  
Co darovat nelze: elektroniku, matrace, koberce, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, znečištěný a 
vlhký textil. 
Za projevenou solidaritu všem děkujeme. 
 
Kamerový systém a jeho přínos 
 
Rozumím výtkám i obavám mnohých, kteří si porevoluční svobodu představovali trochu jinak. Týká se 
to i málem všudypřítomných objektivů poukrývaných kamer. V obchodech, ve firmách, ve městech a 
občas už i na vesnicích! Sami jsme byli nuceni v případě kněžmostského náměstí k tomuto kroku 
přistoupit, abychom mohli účinněji čelit projevům vandalství a chránit majetek slušných obyvatel. A 
výsledek se zvolna dostavuje. Nezbývá jiného, než investici v tuto chvíli ocenit. Záleží a mělo by dál 
záležet obci - i nám obyvatelům, na tom, aby veřejné prostory držely základní estetické vklady i 
účelnost, aby lidé v sousedství čekáren a podobných míst nemuseli litovat toho, že bydlí a třeba i 
investují kapitál právě tam. Bohužel, za cenu, že nás kdosi odkudsi stále a poměrně pečlivě sleduje.  
Až naše civilizace dospěje k vyšší ohleduplnosti, můžeme být v Kněžmostě klidně první, kdo se slávou 
všechny ty drahé „špehy“ z vyvýšených a přehledných míst odstraní.  
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