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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané. 
     Nabízíme vám poslední letní číslo kněžmostského měsíčníku a věříme, že si nějakou informaci 
vyberete jako sobě prospěšnou. Mám-li být upřímný – jen těžko se obsah sestavuje za situace, kdy zájem 
přispívat je nevalný. V tomto vydání najdete pravidelný servis z radnice, jedno technické sdělení, 
upoutávku a ohlédnutí. Končí prázdniny i většina dovolených, do posledních dnů směřuje léto. Nemyslím 
si však, že by září mělo být časem bez úsměvu a zaradování – vždyť třeba děti, které prvně směřují do 
školní lavice, zažijí chvíle výjimečné! A s nimi i mnozí učitelé. A třeba i žáci, postupující o rok výše a 
jiní, odešlí studovat školy vyšší či vysoké. Vám, kteří se vracíte do svých zaměstnání, přeji elán a 
v mezích možného spokojenost. Vám, kteří pracovní místa vytváříte, úspěšné kroky. Lidem vyššího věku 
pak zdraví a potřebný klid. A všem dokonale barevný podzim. 
 

Informace z rady a zastupitelstva 
 

� Rada obce se seznámila s 3 předloženými nabídkami na opravu písma na Pomníku padlých 
v Kněžmostě. Vybrala firmu Petr Vnuk, Kolín II, v ceně do 17.000 Kč v případě, že přední 
písmo bude zlaceno. Pokud bude vybrána varianta druhá, kdy přední strana bude zlacena a boční 
stříbřena, cena bude 11.000 Kč. O variantě bude rozhodnuto zkouškou přímo na místě. 

 
� Rada obce vyhodnotila předložené nabídky na opravy komunikací v místní části Býčina, 

Drhleny, Srbsko, a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení nabídku firmy M.S.B. v.o.s., 
Boseň 10 za podmínek, že bude prováděcí firmou akceptována záruka 60 měsíců, práce budou 
zahájeny v září 2012 a ukončeny v říjnu 2012. Splatnost faktur bude nejpozději do 30 dnů od 
převzetí díla. 

 
� Rada obce rozhodla o vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Kněžmost – ulice Luční, 

obslužná komunikace“. 
 

� Rada obce rozhodla o vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „Budova radnice 
Kněžmost – Stavební úpravy, změna užívání části podkroví 3. NP“. 
 

� Rada obce rozhodla o novém osázení palisád na náměstí tak, aby keře nebránily výhledu řidičům, 
rada vybrala firmu Hypša s.r.o., Kosmonosy v celkové ceně 32. 933 Kč. 

 
� Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení pamětních mincí ke 120. výročí školy v Kněžmostě a u 

příležitosti srazu rodáků Kněžmostu podle cenové nabídky pana Ing. Davida Mičky, Přátelství 
72, Praha 10, v celkové ceně 49.100 Kč a pověřuje místostarostku podáním objednávky jménem 
obce (včetně výběru návrhu vzhledu přední a zadní strany mince), která zahrnuje dvě raznice 
včetně grafických úprav, 30 stříbrných mincí vč. krabičky a 300 ks bílých mosazných mincí 
včetně plastové mincovní kapsle; mince o velikosti 30 mm. 

 

 

Další informace 
 
Jak se píší „Novinky“? 
 
Měsíčník není pouze dílem redaktora – tedy mé osoby, podílí se na něm i kolegové a kolegyně z úřadu a 
vedení obce. Dále pak tu jsou instituce - jako knihovna, škola,  aj., pro které je prostor nachystán 
(vyžadujeme krátká sdělení) a pak tu jste Vy - obyvatelé a čtenáři. Měsíčník je tu zejména pro 
informace, které nesnesou odklad a které považujeme za potřebné znát. Novinky z Kněžmostska uvítají 
příspěvky ze všech přidružených obcí, i proto vznikly. Distribuce se ustálila v prvních dnech 
následujícího měsíce, na webu obce jsou vždy bezprostředně po jejich vydání. Věříme, že jste si na 
přínos zvykli a počítáte s nimi.  
 
Rozhledna na Čížovkách  
 
V dříve neúhledném místě mezi Čížovkami a Malobratřicemi, kde se pálívaly ohně „Čarodějnic“, začíná 
stavba rozhledny. Ta by měla už brzy nabídnout zájemcům rozhled po kraji a celkově tak přispět 
k atraktivnosti a zvýšení zájmu o náš region.    

 
Pozvánka 
 
Velká událost Kněžmostska! 
 
Dne 15.9.2012 se uskuteční v Kněžmostě Sraz rodáků, který naváže na sešlost z roku 1904. Současně 
si zdejší Základní škola Kněžmost připomene 120. let od založení (plakát najdete na webu obce). 
Oslavy proběhnou hned na několika místech s tím, že zahájení v 10 hodin je směřováno před školu. 
Připravena je expozice archivních materiálů, seznámení s historií i bohatý kulturní program. K tomu 
bude možno využít místní přepravy, prohlédnout si zázemí hasičů i sportovců. Odpolední čas bude 
naplněn v prostoru sportoviště fotbalovým zápasem i hudební zábavou. 
Chtěli bychom i touto cestou především pozvat k účasti, ale současně též požádat o pomoc v šíření 
informace k lidem ve vašem dosahu, kterých se svátek může týkat. Děkujeme a zveme! 
 
Přednáška 
 
Škola jinak? zve na přednášku Mgr. Stanislavy Emerlingové „Prevence a náprava poruch učení, 
chování dětí“ , která proběhne v úterý 25. září 2012 v sále ZŠ Studentská Mnichovo Hradiště. 
Přednášející je lektorkou akreditovaných přednášek MŠMT ČR pro další vzdělávání učitelů. Je též 
autorkou dyslektické tvořivé čítanky.  
  
Informace místních hasičů 
 
Vážení, máme za sebou další Hasičský dětský den, pořádaný naším spolkem. Poděkovat hned zkraje 
musím sponzorům, dobrovolným pomocníkům, manželkám, členům SDH a každému, kdo nějakým 
způsobem pomohl. Bez těchto lidí by se nepodařilo uspořádat krásné odpoledne pro děti i dospělé. 
Požádat bych chtěl ty, kdož na akci pořizovali fotky, aby nám některé nabídli do archivu na adresu 
sdhknezmost@seznam.cz 
Podrobnější článek o průběhu dětského dne, k němuž přispělo i počasí, najdete v následujícím vydání 
čtvrtletníku zpravodaj.                                                                                                         
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