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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané. 
V tomto čase k vám přicházíme znovu s krátkými zprávami z radnice. Věříme, že informace využijete, že 
měsíčník alespoň trošičku zkrátí cestu mezi vámi a úřadem. Jeho distribuce si našla snad definitivně svůj 
prostor na přelomu měsíců, kdo by chtěl pročítat list dřív, s malým předstihem jej najde na webu obce. 
Kdo by tištěné „Novinky“ ve schránce nenašel, nechť na problém upozorní na radnici. Zůstává i dál 
naší snahou výsledky jednání před vámi neschovávat, nijak nekamuflovat a při směřování regionu 
s vámi samozřejmě počítat. 
Pokud možno klidný podzimní čas přeje všem čtenářům redaktor listu Pavel Kverek.  
  

Informace z rady obce 
 
Rada obce bere na vědomí nabídku Římskokatolické farnosti Boseň, zastoupené páterem Pavlem 
Machem, na převod hřbitova v Solci (včetně hřbitovní zdi) do vlastnictví obce Kněžmost. Po zajištění 
všech potřebných dokladů bude tato nabídka předložena k projednání zastupitelstvu obce.  
 
Rada obce po projednání souhlasí s uzavírkou komunikace III/27938 z důvodu opravy železničního 
přejezdu v Lítkovicích na trati Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov v termínu od 10.10.2011 (od 8:00 
hod.) do 11.10.2011 (do 18:00 hod.). Objízdná trasa bude vedena po silnici III/27938 přes Obrubce na 
komunikaci 1/16, dále pak u Horního Bousova po komunikaci II/268 do Žantova a dále po komunikaci 
III/27938. 
Další uzavírka komunikace III/27614 z důvodu opravy železničního přejezdu v Koprníku (u vlakové 
zastávky Kněžmost) na trati Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov v termínu od 10.10. 2011 (od 8:00 hod.) 
do 12.10.2011 (do 18:00). Objízdná trasa bude vedena po III/27612 přes Násedlnici na komunikaci 
III/27611 přes Horka na komunikaci II/610, pak po komunikaci II/276 přes Buda do Kněžmostu. 
 
Místostarostka obce seznámila radu s návrhem na stanovení obce Kněžmost městysem. Kněžmost patří 
mezi obce, které požadavek splňují. Rada obce vyhlásila i dotazníkovou akci pro občany, účastnit se 
mohou veřejně na webových stránkách či písemně na připravených formulářích v prostorách obecního 
úřadu Kněžmost. 

 
Další informace 
 
Do finále směřuje vybudování parkoviště v ulici Na Mlejnici. Věříme, že nově řešená situace plně 
uspokojí představy obyvatel této nejhustěji obydlené lokality. Systém parkování nabídne vyšší komfort a 
přehlednost. 
Ohlasy na činnost kominíka, jež byla nabídnuta k dobrovolnému využití obyvateli, zdají se být (alespoň 
podle mých informací) dobré. Samozřejmě každý má možnost zajistit si službu kdekoliv jinde či v jemu 
příznivějších termínech. Kouřovody však již v současnosti musí být podrobeny pravidelné revizi 
certifikovaným specialistou.  



 
 
  
Obec Kněžmost pořádá Humanitární sbírku  pro Diakonii Broumov od pátku 14.10.2011 do neděle 
16.10.2011 od 13 do 17 hodin v Základní škole Kněžmost. 
Darovat můžete: oblečení, lůžkoviny, záclony, utěrky, ručníky, látky od 1m2, domácí potřeby, přikrývky 
a obuv (nepoškozenou). 
Věci dodávejte v igelitových pytlích či v nepoškozených krabicích! 
 
Jehličnatý strom, vysazený v centru náměstí, je zřejmě z počátečních problémů venku. Firma, která 
strom dodala a vlastní vysazení provedla, jednak poskytla záruky, současně i upozornila na skutečnost, 
že „rezavé“ jehličí po zakořenění opadá a bude nahrazeno letorosty. Nyní před zimou tak jedle opravdu 
vypadá dobře a věřme, že dojde do stavu, kdy znovu bude moci být v čase vánoc na náměstí ozdobena. 
 
Komise pro životní prostředí znovu informuje, že její složení (Bc. Pavel Jareš, Bc. Veronika 
Flanderková, Stanislav Bejr, Pavel Kverek) nemusí být úplné. Připadá-li si kdokoliv pro práci 
prospěšným, nechť se dotáže na obecním úřadě či přímo u kteréhokoliv z členů. Subjekt je řízen radou 
obce a je mu odborným nástrojem pro rozhodování o vyplývající problematice. Obyvatelé se mohou 
jakoukoliv formou na komisi obracet s problémy či svými představami. Aktéři nejsou dosud honorováni, 
i když možnost existuje. V současnosti je našim tématem hlavně Lesopark Důně a právě vysazovaný 
Zelený pás kolem části Kněžmostu. Uvítali bychom též mladší zájemce - i takové, kteří třeba uvažují 
zmíněnou problematiku v budoucnu studovat. Práce bude dost a prostor téměř nevyčerpatelný. 
 

Možnost výsadby stromů 
 
Firma Škoda Auto přichází již několik let s nápadem, za každé prodané auto vysadit jeden strom. 
Mnohde na okolí již se to zelená a i nám se dostává této příležitosti. Je třeba zvolit v rámci jistých 
pravidel prostranství, o stromy dle vlastního výběru zažádat a vlastním přičiněním tyto uvést do života. 
Pro příští vegetační sezónu tak hledáme vhodné prostory a to je příležitost i pro vás, abyste se nad 
záměrem zamysleli, abyste mohli i vy snadno dosáhnout pocitu: „Tak takhle si tedy vede ten náš strom!“  
Je snad jisté, že musí jít o veřejná prostranství a má-li být akce reklamou, nutná bude i fotodokumentace.  
 
Poděkování 
 
Píšu-li tyto řádky svým jménem je předpokládatelné, že podobně to vidí i kolegyně a kolegové. V tom je 
myslím shoda. A tak to je s každým krokem, který obec v tomto volebním období činí. Jak někteří víte z 
veřejných zasedání zastupitelstva, shodneme-li se v zásadním nad diskutovanými otázkami, téma 
postupuje kupředu. Není nyní u obce ten, kdo by mohl říci: „To je jen můj přínos, Já jsem to zařídil“. 
Vždy je k tomu třeba obecních, státních či evropských peněz a alespoň převážné shody. Pod poděkování 
se nyní podepíšu já, je však psáno i za ostatní. 
Velmi bych chtěl ocenit ty z obyvatel, kteří jakkoliv přispívají k péči o „erár“, třeba výsadbou květin. 
Posekáním drobných ploch trávníků či zametením listí. Tím, že ještě i dnes seberou odvahu a 
napomenou místy neukázněnou mládež. Že uklidí exkrementy po vlastních psech či koních na veřejném 
prostranství. Že jakkoliv jinak přispějí k dobrému jménu domoviny – ať už to je zvolna vzrůstající 
doubrava (vysázená nedávno Skauty), či různá divadelní představení pro veřejnost. Že zejména na vsích 
jdou stále ještě tak obdivuhodně dohromady, že dál žije řada sdružení, navazujících na sebe zejména 
mládež, se stovkami hodin, pro ně obětovaných; že přežívá přičinlivost a chuť prospět vespolek. Za to 
bych chtěl tady poděkovat. 
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 
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