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Úvodem 
Vážení spoluobčané. 
    Léto skončilo už i podle keltského kalendáře a tak je třeba připravit se na zimu. Ještě by k nám ale 
mohla chovat jisté ohledy, protože není splněno vše, co jsme si předsevzali. I událostí pro měsíčník se 
sešlo tentokrát tolik, že i úvodník pokrátím a popřeji už pouze co nejvíce dobrých zpráv Vám všem. 

 
Informace z rady obce 
 
Rada na základě žádosti OV Úhelnice ukládá odpovědné pracovnici OÚ ihned zajistit odbornou 
prohlídku obecních lip a případný prořez suchých větví v místní části Úhelnice ve spolupráci s fy 
Stromos Neratovice – Jan Kašek a o výsledku informovat radu obce. 
 
Rada obce souhlasí s předloženou cenovou nabídkou a návrhem fy Compag MB s.r.o. na vystavění 
herních prvků v MŠ Kněžmost za cenu uvedenou v nabídce. Celkem budou vystavěna 3 dětská hřiště. 
 
Rada obce po projednání cenových nabídek na plastová okna včetně montáže do hasičské zbrojnice 
v Solci souhlasí s nabídkou fy OKAY – Plast s.r.o. Sobotka za cenu a podmínek uvedených v nabídce. 
Výměna se bude hradit z osadního fondu Solec, Soleček, Malobratřice. 
 
Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou na kamerový systém CCTV, který bude umístěn na budově 
obecního úřadu. Dodavatelem se stala fa SBA-Expert a.s. za cenu a podmínek smluvených v nabídce. 
 
Rada obce souhlasí s udělením příspěvku do 5.000,- Kč pro SDH Koprník-Násedlnice na stavební 
materiál, který bude použit k finální úpravě fasády hasičské zbrojnice v Násedlnici. Práce svépomocí. 
 
Rada obce stanoví termín konání zastupitelstva na 16.11.2011 od 18 hodin v aule ZŠ Kněžmost. 

 
Další informace 
- Zda zůstaneme obcí či povýšíme na městys, rozhodněte hlasováním na webu obce nebo na úřadě do 
30.11. 
- Děkujeme všem, kteří podpořili charitativní akci Diakonie Broumov. 
- Rozsvícení vánočního stromu s programem a pohoštěním proběhne na náměstí  dne 27.11. v 17 hodin. 
- Prodloužení termínů dokončení chodníků: Žantov do 15.11. a ulice Bakovská do 20.11. tohoto roku. 
- Dokončeno parkoviště Na Mlejnici, ve finále je i výsadba remízků jako součásti zeleného prstence. 
- Probíhá rozesílání smluv směrem k občanům k uhrazení plateb z hrobových míst (OÚ,  p..Hruška). 
- Průběžně dochází k čištění a odvodnění kanalizačních stok místních částí Kněžmostska. 
- Připravena je oprava místní komunikace Kněžmost-Hřbitovní a dále pak lokality Solec-u hřbitova, kdy   
  90% finančních prostředků je čerpáno z dotace MAS Český ráj (SZIF).  
- Proběhnou i další méně rozsáhlé opravy místních komunikací, hrazených z rozpočtu obce. 
- V den výročí vzniku Československa proběhla pietní vzpomínka u památníku v Kněžmostu. 



 
 
 
Zprávy KŽP 
 
Komise pro životní prostředí (KŽP) se aktivně zapojila do práce ve prospěch našeho regionu. Nejvíce 
času a energie na sebe stále ještě poutá lesopark Důně, kde usilujeme v rámci záruk na dílo o stav, na 
který bude možno po jejich pominutí co nejplynuleji navázat. O stavu věci budeme snad již schopni 
šířeji informovat veřejnost v posledním čísle čtvrtletníku. Dále se aktivně zabýváme otázkou sběrného 
dvora a činnost stále úžeji koordinujeme s Obecním úřadem. Dokladem toho je i zřízená internetová 
adresa kzp@knezmost.cz, kam můžete svá přání či připomínky směřovat.  
 
 
Knihovna Kn ěžmost 
 
Upozornění: Touto cestou musím upozornit čtenáře na výpůjční dobu knih. Vzhledem k tomu, že u 
některých došlo k výraznému překročení výpůjční lhůty, je podle Knihovního řádu čl.14 dle ceníku 
služeb tato lhůta zpoplatněna. Vyřiďte si prosím vrácení knih co nejdříve (63 až 94 dnů překročení – 
100,- Kč). 
 
Poděkování: Ráda bych připomněla Filmový festival pořádaný spokojeným domovem Mnichovo 
Hradiště. Místní knihovna a divadélko Človíček byly přizvány k přípravám pořádání festivalu. Dovolím 
si říci, že to byla nesmírně přínosná, smysluplná práce. Velké poděkování patří všem divadelníkům 
z toho 20 dětí 15 dospělých. (Jistě pochopí, že je nemohu všechny jmenovat). Za všechny ráda 
představím paní Boženu Peldovou a pana Jaroslava Kocourka, kteří to s námi „táhli“ několik dní. O 
účesy se nám postarala Denisa Flanderková. Vám, kteří jste nás podpořili účastí na festivalu děkuji. 
   Oba příspěvky dodala knihovnice Ivana Cenefelsová. 
 
Ohlasy na akci 
 
Poděkování: Ve dnech 7.-8. října 2011 v kině Mnichovo Hradiště se konal Filmový festival „Moudrost 
stáří na plátně“. Této události jsem byl zúčastněn, jsem nesmírně rád, neboť mě hloubka tohoto pořadu 
tak radostně zasáhla, že jsem pochopil význam vztahu seniorů a dětí. Podle odhadu se účastnilo asi 600 
lidí. Pokud vím, podporu sdílely i mnichovohradišťské organizace i místní v zastoupení obce Kněžmost 
– podporou částečného financování autobusu při pracovní návštěvě Barrandovských ateliérů, dále pak 
Spokojený domov, který celou akci nesl na svých bedrech. Hlavně bych chtěl poděkovat naší 
knihovnici, režisérce Ivance Cenefelsové, Milušce Šturmové ze Spokojeného domova a Haně Rejzkové 
– pečovatelce a organizátorce za velmi dobré zacházení a vzornou péči. Velké díky zasílám i 
šéfredaktorovi Spokojeného domova Petru Novákovi. Na tyto dny budu velmi rád vzpomínat. 
   Jaroslav Kocourek, občan Kněžmosta, bytem: Dům s pečovatelskou službou. 
 
Připomínka redakce: Měsíčník Novinky z Kněžmostska nadále bude rád zveřejňovat i takovéto 
povzbudivé materiály. Vzhledem však k omezenému prostoru prosím dopisovatele, aby obsáhlejší 
vyjádření směřovali spíše do zpravodaje obce.  Stejně tak, budou-li se informace v textech zdvojovat, 
redakce si vyhrazuje právo na úpravu textu do „úspornější“ podoby. Děkuji za pochopení.  
O opravě kostela přineseme zprávy příště, práce do té doby příznivě pokročí. 
 
Před zimou: Pro zimní čas spojený s úklidem sněhu je obec v podstatě připravena. Počítáme 
s výpomocí Agropodniku Kněžmost i veřejnosti. Věřme, že se vše zvládne bez větších problémů. 
 
 
Měsíčník Novinky z Kněžmostska vydává OÚ Kněžmost, redaktor: Pavel Kverek (723009527). 
Příspěvky zasílejte na adresu: Pavel Kverek, Vilová 246, Kněžmost; mail: pkverek@volny.cz  

 


