
06/2013                                                                                                                                             zdarma 
 
Vážení spoluobčané, 
   měsíčník přináší do Vašich poštovních schránek hrstku nových informací z radnice i odjinud 
z regionu Kněžmostska. Náplň může tvořit i každý z Vás připomínkou, upozorněním na zajímavou 
akci či jiným kratším sdělením. Přejeme hezké dny. 
                                                                                                                                                           
redakce 
 

Zprávy z radnice 
 
- Rada obce schvaluje ustanovení redakční rady pro vydávání Zpravodaje obce Kněžmost. Rada obce 
schvaluje na pozici člena redakční rady paní Mgr. Marii Adelu Pokornou a paní Hanu Prokorátovou. 
 
- Rada obce v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 
znění jmenuje paní Mgr. Michaelu Černou na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní škola a mateřská škola Kněžmost, okres Mladá Boleslav, s účinností od 1.8.2013 na funkční 
období 6-ti let, tj. do 31.7.2019.  
 
- Rada obce schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Kněžmost a Mikroregionem Český ráj, IČ 
69 155 950, se sídlem Vyskeř 88, předmětem které je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.000,- 
Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou, administrací, organizací, propagací, účetnictvím a ztrátou 
dopravců zajišťujícím provoz pěti linek turistických autobusů v Českém ráji v roce 2013. 
 
- Na základě usnesení RO 53/2013 a na základě výběrového řízení se souhlasem ředitele Krajského 
úřadu Středočeského kraje starosta obce v souladu s § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, do funkce tajemníka/tajemnice Obecního úřadu Kněžmost paní Ing. Radku 
Maděrovou s platností od 1.6.2013  
 

Jiné informace 
 
Sběrné místo v Kněžmostě zahájilo provoz 
Od 11. května 2013 byl zahájen provoz Sběrného místa v Kněžmostě, Sobotecké ulici č. 185. Sběrné 
místo je určeno pro uložení odpadu v obvyklém množství. V případě, že budete vyklízet nějaký objekt, 
objednejte si prosím vlastní likvidaci. Obec nezastává funkci komunálních služeb. V návaznosti na to 
probíhá úprava místa po bývalé skládce při vstupu do lesoparku Důně. Věříme, že toto místo bude 
sloužit již pouze k relaxaci a odpočinku. 

 
Ze základní školy - Žáci ZŠ opět zazářili 
Dva výrazné úspěchy se podařily naší ZŠ. První se odehrál v Hradci Králové, kde se tým žáků II. stupně 
pod vedením Mgr. Chlupa zúčastnil „HRADECKÉHO NAMAKANCE“, závodu pro žáky ČR, který 
pořádají studenti hradecké univerzity. Soutěž, kde je propojeno posilování, běh a plavání. 



1. místo a tím i vítězství si odnesl Štěpán Bystřinec ze 7. třídy, 3. místo obsadil Pavel Rejman z 9. třídy. 
Druhý úspěch je velmi čerstvý. 17.května se dva týmy naší školy účastnily okresního kola dopravní 
soutěže Mladých cyklistů, kterou pořádá Ministerstvo dopravy ČR. Tým starších žáků ve složení 
Strnadová B., Boček M., Pospíšilová K., Paclt T., obsadil bronzový stupínek.  Náš mladší tým ve 
složení Cenefelsová Ž., Kovářová E., Dul P., a Krček J. opravdu zaperlil – zvítězil suverénně a 
postoupil tak do krajského kola. 
 
Granty běží 
Škola byla nově dovybavena interaktivními tabulemi ve všech učebnách krom jediné (prozatím). Také 
jsme začali s drobnými úpravami školní zahrady, na jejíž úpravu se nám podařilo získat Grant 
z Ministerstva životního prostředí.  

 
Pozvánky na kulturní akce 
 
Dětský den v Solci aneb „Pojďte s námi do pravěku“. V sobotu 15.6.2013 ve 14 hodin se 
již popáté solecká náves promění v arénu plnou dětských her, skotačení, zábavy a ponaučení. Každý 
dětský den v Solci měl vždy své zábavně-poučné téma a jinak tomu samozřejmě nemůže být ani letos. 
Děti se s námi vydají přímo do pravěkých časů.  Od trilobitů přes ještěry všeho druhu, až po pravěké 
lovce v jeskyni, se stezkou zábavy i ponaučení děti dostanou do cíle. Tam tradičně kartičku s vyplněnou 
tajenkou s heslem vymění za malé občerstvení a dárek od našeho čertíka Solínka.  
V minulých ročnících děti za absolvování stezky obdržely například plyšového čertíka Solínka, nebo 
praktický snídaňový hrnek s obrázkem téhož čertíka. Co dostanou letos? To je zatím tajemstvím. 
Současně s pravěkou stezkou bude probíhat zajímavý doprovodný program přímo u amfiteátru na návsi. 
Dva klauni na cestě pravěkem, malé mažoretky, děti z MŠ Kněžmost a další. Celé odpoledne bude 
hudebně prokládat country kapela Barkasteam, moderátorskou taktovku bude mít v rukou Lucie 
Adamcová. Po celou dobu je dětem k dispozici obří skluzavka a aktivní centrum. Na večer je připravena 
zábava se skupinou Citrus. Přijďte s dětmi strávit pohodové červnové odpoledne. Zve Solínek o.s. 
 
Matematika podle profesora Hejného. Sdružení Škola jinak? zve na besedu s Mgr. Janou 
Hanušovou, Ph.D. pod názvem Hodiny matematiky = radost nebo stres?  
Akce je pořádána v úterý 11.6.2013 od 17 hodin ve Volnočasovém centru v Mnichově Hradišti, 
Zámecká č. 744.  
Každé dítě se ve škole setkává s matematikou. Jsou děti, které se na matematiku těší, jsou ale i takové, 
které se předmětu obávají a nejraději by matematiku ze života vymazaly. Zkušenosti ukazují, že ve 
třídách, kde se vyučuje matematika podle profesora Hejného, se děti na předmět těší a ne srovnání 
s běžnými třídami dosahují výrazně lepších výsledků. Hlavní myšlenka metody spočívá v tom, že učitel 
nic nevysvětluje, ale předkládá žákům vhodné úlohy.  Žáci jejich řešením a vzájemnou diskusí postupně 
odhalují celou matematiku. 
Účastníci besedy budou mít možnost nahlédnout do učebnic Hejného matematiky pro první stupeň, 
vyzkoušet si některé činnosti a hry. Budeme diskutovat o návaznosti a možnostech tohoto pojetí 
matematiky na II. stupni. 
 

Poděkování. Děkujeme těm, kteří si našli chvíli v čase státního svátku 8. května a u památníku za 
kněžmostským kostelem přispěli svojí účastí k důstojnému připomenutí výročí ukončení bojů II. světové 
války. Za tradiční spolehlivost patří poděkování též místnímu skautskému oddílu. 
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