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Úvodem 
 
Vážení spoluobčané.  
     Na přelomu měsíců se k vám dostává druhé číslo letošních Novinek. Zejména na školeních se stává, 
že se přednášející táží též na způsob informování občanů ze strany radnice. V tomto ohledu si myslím, že 
si jen málokdo může u nás stěžovat. Tiskoviny vychází dvě a obě zcela zdarma, web obce je také 
„občerstvován“ pro ty, kteří pracují s internetem. Zastupitelstva obce jsou veřejně přístupná, vývěsní 
tabule aktuálně obměňována. Pro nejrychlejší sdělení je využíváno místního rozhlasu. Všechny zdroje 
jsou připraveny posloužit i každému z vás, spolupráce je vítána. Máte-li pocit, že se věci nemění v lepší, 
nebo to horší, že nastalo až nyní, že vás radnice ignoruje či vám nerozumí, řekněte to, nebo napište. 
Nyní nabízím témata, o kterých si myslíme, že byste měli na začátku března vědět.  
 

Informace z rady obce 
 
- Rada obce požaduje zveřejnění záměru prodeje domu č.p.29 v Srbsku na pozemku č.155 o výměře 
357m2; pozemku č.531/13 o výměře 357m2 a pozemku č.531/14 o výměře 140m2. Vše v k.ú. Srbsko. 
Zájemci o uvedenou nemovitost se mohou předběžně hlásit na OÚ Kněžmost. Výše minimální ceny a 
další podmínky pro podání nabídek stanoví zastupitelstvo obce na svém zasedání 29.2.2012. 
 
- Rada obce schvaluje předložený plán činnosti na lesním majetku obce pro rok 2012, dodaný lesním 
hospodářem obce. Současně mu ukládá plnění plánu a povinnost průběžně informovat radu obce. 
 
- Rada obce schvaluje na základě žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na podporu podnikatelské 
činnosti fy Pekařství Bohemia s.r.o., Milan Farkaš, Jičín, ve výši 6000,- Kč na rok 2012. Prodejna firmy 
pravidelně zajíždí se smíšeným zbožím a potravinami do osmi místních  částí Kněžmostska třikrát týdně 
a zabezpečuje tak zásobování obyvatel naší oblasti. 
 
- Rada obce, po prošetření podnětu a osobním jednání na OÚ Kněžmost ohledně znečištění ulice a 
chodníku v Nádražní ulici požaduje do konce června zajistit přeložení dotčené části chodníku včetně 
pozvednutí obruby. Dále ukládá odeslat podnět na KSÚS k umístění dopravní značky „zákaz zastavení“ 
pro vozidla nad 3,5 t ve stanoveném úseku. 
 
- Rada obce projednala žádost osadního výboru Chlumín – Lítkovice ohledně umístění nových 
dopravních značek, upravujících nejvyšší dovolenou rychlost na 30km/hod. pro místní část Chlumín. 
Důvodem je nepřehlednost úseku a absence chodníků. Ukládá pověřenému pracovníkovi podat podnět 
na příslušné úřady, o výsledku informovat radu i předsedu OV Chlumín – Lítkovice. 
 

Sběr odpadu 
 
Severočeské komunální služby s.r.o., Marius Pedersen Group Jablonec nad Nisou oznamují, že v sobotu 
31.března 2012 proběhne sběr nebezpečného odpadu. Více informací bude na letácích, jež obdržíte.    



 
 

Další informace 
 
Upozornění na humanitární akci 
 
Obec Kněžmost pořádá humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.  
Sbírka proběhne od 23. - 24. března 2012 od 13-17 hodin v pavilonu ZŠ v Kněžmostě.   
 

 
Velikonoční jarmark 
 
Obec Kněžmost, ve spolupráci s kulturní komisí obce, místní základní školou, mateřskou školou a 
sdružením dobrovolných hasičů v obci, pořádá: 
 v neděli 25. března 2012 od 14:00 hodin na náměstí v Kněžmostě Velikonoční jarmark.  
Ukázka tradičních řemesel, vystoupení žáků základní a mateřské školy a prodej jejich výrobků. Dále též 
stánkový prodej dalších výrobků (Centrum 83 – poskytovatel sociálních služeb; Domov důchodců 
Modrý kámen aj.)  
Vystoupí country kapela Bráchové. Občerstvení je zajištěno. 
 

 
Obecní  knihovna pořádá: 
 
19. března 2012 Cestopisnou přednášku s Jiřím Márou v hale ZŠ Kněžmost (Austrálie, 
Afrika). 
První přednáška od 10:20 hodin 
Druhá přednáška od 17:00 hodin (vždy jiná témata) 
Vstupné i v předprodeji v knihovně 50,-Kč; registrovaní čtenáři (v r.2012) 30,-Kč. 
 
27. března 2012 Odpoledne s Andersenem. Pohádková dílnička s quillingem (čtení navazuje 
v knihovně).  
 
 

Poděkování 
 
Je to možná pouze můj osobní názor, proto se pod něj v závěru podepíši. Sem si jej mohu dovolit připsat 
proto, že s obcí souvisí. I s jejími obyvateli.  
24. února jsem v noci ze školení zastupitelů zamířil do Důní, za zasahujícími místními hasiči. Nezvyklá 
kombinace počasí sklonku zimy způsobila spontánní tání sněhu. Na problém se hlouběji zaměřím 
v nadcházejícím vydání zpravodaje, nyní bych chtěl především ocenit tým hasičů. Teprve když člověk 
na vlastní oči vidí, jak složitá mohou být mnohdy řešení nečekaně nastalých situací, kterým narychlo 
svolaní dobrovolníci musí čelit, dojde k uznání.    
Za to, jak pružně, s jakým nasazením a hlavně výsledkem zabránili té noci výraznějším škodám na 
majetku, si jich vážím. A o tom, jak krajina vypadala dříve a jak se chovalo předjaří, zmíním na jiných 
stránkách. 
                                                                                                                                                  Pavel Kverek 
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