
04/2013                                                                                                                                             zdarma 
 
Vážení spoluobčané, 
na přelomu měsíců Vám nabízíme spektrum informací, o kterých si myslíme, že se Vám mohou hodit. Za 
spolupracovníky přeji přínosné čtení. 
Pavel Kverek 
 

Zprávy z radnice 
 
Rada obce jmenuje v souladu se zákonem tyto členy konkurzní komise pro obsazení postu 
ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ Kněžmost: 
Ing. Adam Pospíšil, starosta obce – předseda komise 
Jitka Bartošová, místostarostka obce – členka komise 
Bc. Jana Blažková, KÚ Středočeského kraje – členka komise 
Mgr. Věra Ritz-Radlinská, ČŠI – členka komise 
Mgr. Vladimír Čermák, ředitel ZŠ Mnichovo Hradiště, Studentská – člen komise 
Mgr. Alena Brixí, pedagogický pracovník ZŠ a MŠ Kněžmost – členka komise 
Mgr. Jiří Lehečka, člen školské rady – člen komise 
Dále rada obce schvaluje v souladu se zákonem přizvání Mgr. Ivy Dobiášové ze sdružení Škola jinak?, 
s hlasem poradním a PhDr. Petru Černou-Rynešovou, poradce v oblasti psychologie, s hlasem poradním. 
Termín prvního jednání komise se stanovuje na 2. května 2013 od 9 hodin. 
 
Rada obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení postu tajemník/tajemnice OÚ Kněžmost. 
Termín pro podávání přihlášek je stanoven od 25.3.-22.4.2013 do 16. hodiny. 
 
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce Kněžmost uzavřít veřejnoprávní smlouvu k zajišťování 
výkonu strážní činnosti v souladu s zákonem o obecní policii, s obcí Koleč, se sídlem Koleč 103. 
 
Rada obce rozhodla o ustanovení správce areálu tábořiště „Peklo“ u rybníka Komárovský pro sezónu 
2013 a ukládá zodpovědnému pracovníkovi zveřejnit informace pro podávání nabídek. Tábořiště bude 
provozováno v omezeném rozsahu, směřujícímu k utlumování rekreace. 
 
Rada obce souhlasí s umístěním hydrogeologických průzkumných vrtů společnosti Aquatest a.s., 
Geologická 4, Praha 5, v rámci projektu „Rebilance zásob podzemních vod“ na obecních pozemcích 
č.st. 38, č.st. 39 a č. 341/17 v k.ú. Kněžmost. Dále se společnosti uděluje souhlas ke vstupu na tyto 
pozemky pro realizaci záměru. Po skončení průzkumu v r. 2015 budou tyto uvedeny do původ. stavu. 
 
Rada obce schválila termín pro podávání žádostí jednotlivých sdružení, spolků a oddílů o příspěvek 
z rozpočtu obce na činnost v roce 2013. Posledním dnem je 30. duben 2013. Součástí žádosti musí být 
zpráva o činnosti za uplynulý rok a návrh rozpočtu na rok 2013! 
 
Jiné 
 
Práce v ulici Luční budou zahájeny v dubnu. V ulici Vilové je výkopy dotčena pouze její horní část. 



2x ze základní školy 
 
Vážení spoluobčané, 
dovolujeme si požádat ty z vás, kteří téměř pravidelně z úterý na středu plní školní popelnici svým 
odpadem, aby s touto činností přestali. Krom jiného není zrovna výchovné sypat svůj odpad , a ještě ke 
všemu netříděný, do cizí popelnice. V naší škole se snažíme vést děti k péči o životní prostředí, a tím 
pádem rovněž k třídění odpadu. Zajisté tedy chápete, že pohled na popelnici nacpanou pneumatikami, 
polystyrenem, nebo čerstvě PET lahvemi od piva je naprosto kontraproduktivní k našim snahám. I 
z tohoto důvodu vás ještě jednou žádáme, abyste přestali odkládat svůj odpad do školní popelnice. 
... 
Děláte si z nás legraci??? 
My, učitelé ZŠ Kněžmost, se velmi ostře ohrazujeme proti úvodnímu textu Kněžmostského zpravodaje a 
proti (eufemisticky řečeno) nedopatření, které doprovázelo výběrové řízení na místo ředitele naší školy. 
Hrubě se nás dotýká, že se o místu ředitele hovoří jako o korýtku a jazykem pokleslé žurnalistiky se 
vyvolává pocit boje o moc. Nevíme, zdali si všichni dostatečně uvědomují podmínky současného 
českého školství, respektive podmínky kněžmostského školství. Ona ta korýtka jsou opravdu velmi 
prázdná. 
Nevadí nám skutečnost, že je vypsáno výběrové řízení, děje se tak zcela v souladu se zákonem. Ale děsí 
nás zjevná úporná snaha změnit ředitele školy za každou cenu, jež je ilustrovaná kupříkladu nabídkou 
služebního bytu budoucímu řediteli bez ohledu na skutečnost, že ho obývá náš mladý kolega, jenž se 
dětem opravdu věnuje. Uvědomují si všichni, že onen kolega klidně může odejít, pokud nebude mít kde 
bydlet? Uvědomují si všichni, že se současnému vedení podařilo stabilizovat pedagogický sbor, který se 
ale velmi rychle může rozpadnout? Uvědomují si všichni, že všechny věci konané nad rámec 
pedagogické povinnosti, které naši školu v mnoha ohledech staví nad průměr, jsou nehonorované a 
probíhají v pedagogově volném čase a děje se tak i díky vedení, které momentálně je? Uvědomují si 
všichni, že pokud je snaha po změně, tak ona změna může být i k horšímu? Uvědomují si všichni, že 
pokud chtějí změnit i současnou kněžmostskou školu, musí především investovat do lidí? (Uvědomují si 
všichni, že roční odměna pedagogovi ve výši 3 500 Kč není zrovna motivující? Mimochodem – naprostá 
většina pedagogů dostala méně). Uvědomují si všichni, že funkční období ředitele je šestileté bez nároku 
na další pracovní místo? Uvědomují si všichni, že po světě nechodí přehršel kvalitních (lidsky, 
manažersky, odborně) jedinců, kteří jsou ochotni riskovat, že za šest let budou bez práce a že se tedy 
vzdají svého zabezpečeného místa na dobu neurčitou? Tak už se konečně vzpamatujte a přestaňte nás 
urážet řečmi o korýtkách!!! 
                                                                                                                              Pedagogové ZŠ Kněžmost   
 
1x od hasičů 
 
Sběr železného šrotu i akumulátorů proběhne v neděli 21.4.2013 od 9 hodin.  
Suroviny k odvezení připravte před domem až v neděli ráno, nebo vám s nachystáním rádi pomůžeme.  
 
2x pozvánka 
 
Sdružení „Škola jinak?“ si vás dovoluje pozvat do MŠ Klubíčko v Bosni na kurz Rizika odměn a 
pochval a co místo nich.  Témata: Co dělat, aby děti nebyly závislé na autoritě, aby nedělaly věc pro 
spokojenost druhých lidí, ale pro věc samotnou? Čím naopak podpořit jejich sebeúctu a rozvoj 
pozitivních vlastností? Uskuteční se 6.4.2013 od 9-16 hodin a cena je 600 korun (zahrnut oběd, káva, 
čaj). Počet účastníků je omezen na 25. Přihlášky na: ponocnaJ@seznam.cz; mobil 605 901450. 
 
Sousedský klub Solínek, o.s. vás srdečně zve na tradiční Nedělní posezení s lidovou muzikou. Akce se 
koná 7.4.2013 od 17-19:30 hodin v hasičárně v Solci. Hraje Václav Hašlar & syn. Občerstvení je 
zajištěno. Rezervace na: mobil 603 215997 (p.Bartoš). 
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