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Úvodem:  
 
     Vážení spoluobčané, 
je mojí milou povinností představit Vám měsíčník, jenž by měl přispívat k větší informovanosti 
všech, kteří o dění v našem regionu jeví zájem. Na dvou stránkách naleznete souhrn nejdůležitějších 
rozhodnutí rady či zastupitelstva, stejně jako případné změny ordinačních či úředních hodin místních 
institucí. Změny v jízdních řádech s odkazem na subjekt, připravený řešit případné připomínky. 
Upoutávky na sezónní možnosti sportovního vyžití, operativně řešené charitativní akce, změny či 
úpravy v nakládání s komunálním odpadem i třeba termíny společenských akcí, které Zpravodaj obce 
Kněžmost, jako čtvrtletník, nemůže postihnout.  
Novinky z Kněžmostska budou k dispozici v elektronické podobě na kněžmostských webových 
stránkách, rovněž ale v tištěné podobě zdarma, na výdejních místech, k tomu určených. Věříme, že 
záměr přiblížit Vás ještě více důležitému dění uvítáte, stejně jako možnost, k obsahu  se vyjádřit.  
    Co nejklidnější čtení v listu přeje Pavel Kverek, redaktor.  
 
 

Zprávy z radnice 
 
Rada obce informuje: 
 
-   O navýšení  čtenářských poplatků od roku 2011 do podoby:  Důchodci a děti z 20,-Kč na 50,-Kč 
                                                                                                       Dospělí z 50,-Kč na 100,-Kč 
 
-   O vytvoření nabídky pro zřízení „strážce silničních přechodů“, zájemci se mohou přihlásit na   
    Obecním úřadě v Kněžmostě 
 
-   O seznámení se s redukcí jízdních řádů Středočeského kraje, rada s návrhem nesouhlasí, probíhají  
     další jednání 
 
-   O rozhodnutí odměnit děti z mateřské školy a školní družiny, zúčastněné v soutěži o název tohoto   
     listu drobnými odměnami jako poděkování za inspiraci, vedoucí k finální podobě 
 
-  O charitativní akci – sběru autolékárniček, který již probíhá, naleznete informace na OÚ a letácích. 
 
Lidé, kteří Vás zastupují 
 
Starosta: Ing.Adam Pospíšil (neuvolněný post);  Místostarosta: Jitka Bartošová (uvolněný post); 
Rada: Jan Hofmann, Pavel Kverek, Tomáš Zima; 
Zastupitelstvo: Jaroslav Abraham, Jiří Bergman, Zdenka Brdlíková, Zdeněk Helikar, Ing. Martin 
Hybner, Ing. Jiří Nikodem, Miroslava Kočová, Zbyšek Orzech, Mgr. Marie Adela Pokorná, Zbyněk 
Pokorný;  
Osadové výbory: (Dosud neustaveny) 



 
 
 
Jiná sdělení 
 
       
... Nové webové stránky obce 
 
     Pro ty z Vás, kdo mají možnost přístupu na internet, přikládáme informaci o uskutečněné obměně 
webových stránek. Snahou těchto kroků je zlepšit informovanost obyvatel i prestiž našeho regionu.  
 
... Venčím, venčíš, venčíme ... 
 
     Nejsme jediní, kdo má problémy s psími výkaly, rozkládajícími se na veřejných prostranstvích 
téměř na každém kroku. Odhadovaný stav je zhruba takový, že třetina majitelů psů je ohleduplných a 
zbylí problém „neřeší“. Daleko je zřejmě doba, kdy se naše „posloužení“ čtyřnohému společníkovi 
stane samozřejmostí alespoň tak, jako jeho povinné očkování. Nemáme bohužel zatím možnost 
ustanovit obecního strážníka, který by i tyto problémy řešil přímo na místě a tak dál musíme spíše 
sázet na jakousi „osobní prestiž“ každého majitele. Abychom byli spravedliví, problém 
s neodklizenými výkaly se začíná týkat i vyjížděk na koních. Po lednovém rozpuštění sněhu si 
ostudný obraz ulic a chodníků každý mohl dostatečně nastudovat. Jednou z možností je řešit situaci 
z rozpočtových peněz a úklid zajistit, pak ale budeme nuceni kupříkladu navýšit poplatky za držení 
zvířete a litovat těch, kteří na svoji slušnost doplatí. Dokážeme po zimě situaci změnit sami od sebe? 
 
... Termíny plesů 
 
     V čase, kdy první pořadatelé mají dojmy z akcí už pohromadě a tomboly rozdané, přicházejí 
nabídky další (všechny rovněž v kněžmostské sokolovně): 
                   
Sportovní maškarní ples - 4. 2. 2011     Dětský maškarní rej - 6. 2. 2011     Školní ples - 11. 3. 2011   
 
... Územní plán obce – důležité upozornění 
 
     Zájemci mají možnost nahlásit případné své požadavky na změnu územního plánu nejpozději do 
první poloviny roku 2012! Pozdější představy již nebude možno akceptovat. 
 
... Služby odborného poradce - Konzultační dny s architektem Ing. Jiřím Maňákem (zdarma) 
     19. ledna; 9. února; 16. března; 13. dubna; 11. května a 8. června (15-17 hodin v budově 0Ú) 
 
Poděkování 
 
     Rada obce oslovila prostřednictvím vedení základní školy, mateřské školy i školní družiny za 
účelem účasti v soutěži v navrhování názvu - případně loga, tohoto periodika. Poděkování a odměna 
bude patřit účastníkům z mateřské školy a školní družiny, kteří snahou a zajímavými nápady vývoj 
provázeli. Definitivní podobu nakonec stanovila verze členů obecní rady, grafiku záhlaví připravila 
Pavlína Kverková. Všem, kteří pomohli, patří naše poděkování.   
 
 
     Tištěnou verzi měsíčníku, která vyjde znovu v závěru měsíce, obdržíte zdarma domů. 
Každé číslo lze rovněž získat na výdejních místech: v budově radnice, prodejně COOP a také v 
prodejně Večerka. 
Zájemci o elektronickou podobu a možnost zasílání mailem, jsou vítáni. 


