KMETINĚVSKÁ

DRBNA
čtvrtletník obce Kmetiněves

číslo 2

červenec 2021

1

Kmetiněvská drbna

2/2021

www.kmetineves.cz

Kmetiněvská drbna
Vydává obec Kmetiněves,
Kmetiněves 17
273 22
IČO: 00234532
pod registrační
značkou MK ČR E 24110.
Vychází 4x ročně
v nákladu 160 ks.
Výtisk zdarma.
Pokud máte zájem
přispět k vydávání
zpravodaje článkem,
svými podněty či inzercí,
kontaktujte vydavatele.
Příští uzávěrka čísla
15. září 2021.
Letecký snímek obce Kmetiněves

SLOVO STAROSTKY

Mimo tyto projekty v nejbližší době plánujeme
zakrytí otevřených „kanálů“ u sběrného dvora,
především kvůli bezpečnosti a také estetičnosti.
Pokud budete mít návrh na další opravy, či doplnění nedostatků v obci, neváhejte nás kontaktovat. Pokud někdo nechce jednat osobně, je možné
případné návrhy, či náměty vhodit do schránky na
dveřích obecního úřadu.
V minulých měsících také proběhlo výběrové
řízení na dodavatele projektové a inženýrské činnosti na stavbu kanalizace a ČOV, ve kterém jsme
vybrali projekční kancelář. Nyní se vyřizuje koupě
pozemku v Hospozíně, na kterém bude stát ČOV.
Po jejím vyřízení budou moct započít projekční
práce.

Vážení spoluobčané,
tři měsíce utekly jako voda a opět se vám dostává do rukou obecní zpravodaj, ve kterém Vám přinášíme nové informace o dění v naší obci.
Letošní jarní měsíce byly deštivé, tráva rychle vyrostla a naši pracovníci začali se sekáním později,
čehož jste si zajisté všimli. Nyní máme pouze dva
pracovníky, kteří se starají o vzhled obce (jednoho
nám platí úřad práce), tudíž není v jejich silách mít
posekané vše najednou. Děkujeme za trpělivost.
V minulém čísle jsme Vás informovali o tom, že
jsme podali žádosti o dotace na elektronickou úřední desku a venkovní učebnu na školní dvůr. Oběma
žádostem bylo vyhověno a nyní proběhne realizace
obou projektů. Během prázdnin bude elektronická
úřední deska namontována před budovou obecního úřadu. Deska bude stát na místě stávající vývěsky,
která se přesune do nádražní ulice (vedle autobusové zastávky). Dále bude během prázdnin vybrán stavitel, který vybuduje učebnu na školním dvoře.

V následujících měsících nás čekají prázdniny,
během kterých si odpočineme a někteří z nás pojedou na zaslouženou dovolenou. Všem přejeme
krásné prosluněné léto, ale především zdraví, klid
a pohodu.
Markéta Němečková, starostka obce
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Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE

ho muže, jenž se odvozuje od slova „kmet“, což byl
tehdy „přední člen obyvatelstva“ a jeho soudce. Jde
o ruku, která zaručuje v obci nad obyvateli právo.

V období od 1. dubna do konce června se konala
dvě zasedání zastupitelstva obce Kmetiněves. První zasedání proběhlo 10. května 2021, druhé zasedání se konalo 14. června 2021.
Zastupitelstvo obce schválilo:
●	zastupitelstvo obce odsouhlasilo účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Kmetiněves,
●	
zastupitelstvo obce odsouhlasilo závěrečný
účet obce Kmetiněves za rok 2020 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020, bez výhrad,
●	zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu,
●	zastupitelstvo schválilo odkoupení bezdrátové technologie na odvlhčení budovy ve výši
49 950,– Kč pro ZŠ a MŠ Kmetiněves,
●	zastupitelstvo pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy s firmou REMA, která zajišťuje
svoz elektroodpadů,
●	zastupitelstvo obce souhlasí a pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy na elektronickou úřední desku, která bude umístěna před
OÚ,

Znak obce

PŘÍBĚHY KMETŇOVESKÝCH
FARÁŘŮ
Pokračování …

Bedřich Ludvík Kafka
Narodil se 1. srpna 1909 v malé vesničce Nové
Dvory nedaleko Milevska v domě s číslem popisným 34. Jeho tatínek Jan Kafka (maminka se jmenovala Anna) byl hajný, který měl na starosti správu premonstrátských lesů spadajících pod správu
strahovského kláštera a byl to velmi zbožný muž.
Malý Bedřich byl ve škole pozoruhodně šikovný, čehož si všiml děkan z blízkého Hodušína a doporučil
rodičům, aby synka poslali do semináře. Hajnému
Kafkovi se splnil sen – jeho syn bude knězem! 27.
září 1927 vstoupil Bedřich Ludvík Kafka do řádu premonstrátů. Jako bystrý a inteligentní chlapec absolvoval první dva roky studia v Římě (1928-1929), aby
se pak – na vlastní žádost – vrátil k dokončení studií
do Čech, na Univerzitu Karlovu. Proč na vlastní žádost? Inu, ono to studium v Římě nejspíše mělo i svá

O příštím termínu veřejného zasedání zastupitelstva Vás budeme informovat pomocí webových stránek obce a veřejným rozhlasem.

VÝZNAM OBECNÍ VLAJKY,
ZNAKU OBCE
Obec má znak a vlajku od roku 2012.
Popis znaku: Z oblaků vyčnívající oděná ruka, ve které je umístěna šikmo nakloněná hůl, které se říká
rychtářské právo. Pod touto rukou je umístěn pařez, což je v heraldickém přenesení znak dospělé-
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noven kaplanem milevského kláštera premonstrátů.
Ke svým běžným povinnostem si brzy začal přidávat
další aktivity, tak například 1. října 1936 se stal vůbec
prvním starostou nově založené jednoty katolické
tělovýchovné a kulturní organizace Československý
Orel v Milevsku. Orli ze začátku cvičili v prostorách
hotelu Modrá hvězda, kaplanu Kafkovi se ale podařilo účinně oslovit svého někdejšího „šéfa“, strahovského opata Zavorala, který se zásadně zasloužil
o výstavbu důstojného místa pro cvičení i další klášterní aktivity otevřené veřejnosti. A tak mohl Bedřich
Kafka v létě roku 1937 slavnostně otevřít novou budovu Spolkového domu na prvním nádvoří milevského kláštera, v místě kde předtím stály prelátské
konírny. Opat se dočkal mnohých díků, tím největším však bezesporu bylo jméno budovy, které se od
té doby říkalo Zavoralův dům. Aby také ne – vždyť
všechny výdaje šly na vrub Strahovského kláštera
premonstrátů, jen zařízení jeviště a vybavení promítací kabiny se koupilo na úvěr. V sále, o kterém
bychom dnes řekli, že byl multifunkční, bylo možno
usadit obecenstvo na 250 židlí v přízemí i na balkóně. Kaplan Kafka jen zářil a pustil se do horečné aktivity, která vyústila První tělocvičnou akademií, která
proběhla 20. února 1938. Ještě větší akce pod Kafkovým vedením pak následovala o pár měsíců později, konkrétně 24. července, kdy se milevská orelská
jednota zúčastnila na milevském náměstí ve svých
krojích oslav 20. výročí trvání republiky. Rok 1938
zdá se být pro kaplana milevského kláštera opravdu
šťastným. A přece se schyluje k převratným bouřím
– ve společnosti i v osobním životě Bedřicha Kafky.
Ve vyprávění příběhu se teď musíme vrátit o tři
roky zpět a sledovat stěhovací vozy, které do Milevska přivážejí majetek rodiny Jankovských. Novou
obyvatelkou Milevska se spolu se svými příbuznými stává i sedmnáctiletá Anička. Anna Jankovská
se narodila 12. ledna 1918 a její předci pocházeli
z rodiny de Gaudens, z jihu Francie, z městečka
St.Gaudens poblíž Toulouse. Možná i to jí dodává
noblesu v Milevsku té doby opravdu nevídanou.

úskalí a podivnosti, soudě alespoň podle dopisu,
který právě v předmětném roce 1928 napsal děkan
teologické fakulty Univerzity Karlovy Vojtěch Šanda
strahovskému opatu Zavoralovi: „Dovoluji si vzácnou pozornost a přízeň Vaší Milosti obrátiti k naší fakultě a prositi, byste při nynějším nedostatku posluchačů laskavě nás ráčil podpořiti dirigováním Vašich
řádových kleriků k nám místo do Říma, kde mladí
lidé našim poměrům se odcizí, kdežto celkový efekt
studia, skromně řečeno, není lepší než u nás. Římské
fluidum, jímž tam ty hochy pro celý život napouštějí,
není totožné s katolictvím.“ 20. února 1932, ve svých
třiadvaceti letech, byl potom Bedřich Kafka vysvěcen na kněze, aby vzápětí začal působit na strahovském opatství a postupně se dokonce stal osobním
tajemníkem opata Metoděje Jana Zavorala. 1. července 1935 se vrátil do rodného kraje, když byl usta-

Petr Kafka 1945
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Je to nejen slečna „z lepší rodiny“, je především
velmi nekonformní, nosí mikádo, kalhoty, pánské
střihy, trochu jako by se do Milevska přistěhovala
samotná Coco Chanel. A je pohledná. Po čertech
pohledná. A také aktivní a dychtivá života. Neděli
co neděli chodí s rodiči do kostela, kde mše celebruje šestadvacetiletý kněz. Fešák, to bezesporu
– jenomže kněz. Anička začíná cvičit v Orlu a přidá se tu i do divadelního souboru. Obě aktivity
vede k Aniččinu překvapení právě ten pohledný
kněz Bedřich Kafka. Cvičí spolu, hrají spolu divadlo
a snaží se tlumit, co se v nich rodí.
Pak přijde už zmiňovaný rok 1938 a jiskra přeskočí.
Jiskra, která je silnější než celibát i společenské konvence. Jiskra, která velice rychle přeroste v požár. Na
jedné z akcí Orla ve Spolkovém domě dojde i na tanec. Bedřich a Anna spolu tančí a při jedné otočce se
Bedřich prostě už nedokáže ubránit dívčímu půvabu a zašeptá: „Aničko, vy budete moje zkáza.“
Je duben 1939, období neradostné a tísnivé.
Anička má ale přece jen důvod k radosti, právě se
jí totiž narodila dcera Ludvika. Rodiče vědí, kdo je
otcem, ale zachovají se na tu dobu opravdu nečekaně – jsou připraveni dceru podpořit a všechno
utajit. Malá Ludvika je „dána na výchovu“ k jednomu
manželskému páru a situace se pomalu uklidňuje.
Jenomže láska Anny a Bedřicha ne. Scházejí se tajně,
konspirují a mají z toho čím dál tím méně výčitek.
Bedřich uvažuje o odchodu z kněžské služby, ale ví,
že jeho otce, který se v něm a v jeho kněžství vidí, by
to zabilo. A tak zůstává a svou lásku tají. Anna je znovu v jiném stavu. Když to začne být patrné, prosadí
si návrat maličké Ludviky. Bude svobodnou matkou,
ať se lidi třeba na hlavu stavějí. A rodiče? Zase stojí
při dceři. Aniččin otec má jedinou podmínku – Bedřich zůstane knězem. V prosinci 1940 přichází na
svět syn Jan. Bedřich s Andulkou, jak jí celý život říkal, spolu dále žijí ve vášnivém vztahu, kterému ani
jeden nedokáže odolat. Scházejí se tajně v prostoru
milevské bažantnice. A na svět přichází další dítě –
Dagmar, narozená v lednu 1944.

Anna Jankovská 1935
Mobilizace, Mnichov, okupace, protektorát, válka
– to všechno je pryč, je po válce, teď bude všechno
jiné, lepší. Jenomže není. Dokonce ani v idylickém
Milevsku. I tady se najdou hyeny. Dochází k pokusu
o rozkradení majetku deponovaného pro případné
židovské navrátilce. Pater Kafka majetek brání a brání ho dokonce se zbraní v ruce. Nic platno – hyeny
nejen že nemají skrupule, ale mají i vliv. Vyštípat
z „jejich“ města jednoho bezvýznamného kněžoura
přece nemůže být problém. A tak Pater Kafka musí
volky nevolky opustit město, k němuž ho neváže
jen to, co lidé vědí. 1. listopadu 1945 je jmenován
farářem v Kmetiněvsi, v polní rovině na dohled od
Řípu. Hospodyni a kuchařku mu na kmětiněveské
faře dělá jeho sestřenice, paní Marie Kafková. Andulka s dětmi za Bedřichem jezdí – k šestileté Ludvice,
pětiletému Janovi a roční Dagmar přibyla ještě před
pár měsíci narozená Jaroslava. Kmetiněveská fara
zažívá cosi, co od svého postavení nezažila. Lásku
muže k ženě a dětský smích i pláč. V listopadu roku
1946 přichází na svět páté dítě, Marta. I ona se v ko-
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čárku brzy podívá za tatínkem na faru. Co vesnice?
Vědí o tom? Farská zahrada je obehnána zdí. Fara je
mikrosvět, sám jsem to po jedenáct let zažíval. Když
chcete, jste součástí vesnice, když ne, nejste. Farář je
lidmi ctěn, ale kontakty s ním nejsou příliš časté. V té
době už je v Kmetiněvsi duchovní úhor, o nedělích
na mši chodívá pět šest lidí, ve všední dny kostel nevyhledává nikdo.
Církevní svatby, křty a pohřby už také skoro neprobíhají a navíc je tu sestřenice pana faráře, kuchařka a hospodyně Marie, a tak není zase až tak těžké
rozšířit, že Anička s dětmi jezdí vlastně za ní. Takže
idyla? Zas osmička v letopočtu a zase temnota. Jakoby nestačilo, že dojde k převratu a vlády se zmocní
komunisté, tříletá Jaroslava onemocní a umírá.
V září 1949 došlo k pozoruhodnému setkání, které mnohé změnilo. Pater Kafka se seznámil s novým
sousedem, velvarským farářem Antonínem Bradnou. Ten přišel z Dolního Žandova u Mariánských
Lázní, odkud byl vypuzen komunisty, kteří ho podezírali, že by mohl převádět přes hranice. Konsistorní
aparát v Praze nefungoval, arcibiskup Beran byl zatčen a uvězněn, nastalo bezvládí. Při cestě do Prahy
ale Bradna náhodně potkal děkana Saifrta z Velvar,
s nímž se znal ze svatovojtěšské cesty v létě 1947.
Ten, když se seznámil s jeho situací, mu řekl: „Pojďte
k nám do Velvar“. A tak se Pater Bradna stal 16. září
velvarským duchovním pastýřem. Bradnu Kafka velmi zaujal a nebylo mu příjemné, že tak pozoruhodný
a zkušený kněz není nijak využit. Navrhl mu proto
nejprve, aby začal poskytovat sestrám premonstrátkám v Roudnici a školským sestrám svatého Františka v nedalekých Budeničkách svátost zpovědní,
prováděl s nimi duchovní cvičení a věnoval se i nemocným přicházejícím za sestrami často i z daleka.
Pater Kafka to nadšeně přijal. Velvarský farář šel ale
ještě dál.
Jednou, když na pozvání kmetiněveského kolegy
seděli nad výbornou večeří, kterou jim servírovala
paní Marie, vyhlášená kuchařka, přišel opatrně s návrhem, který byl daleko nebezpečnější. Komunisté

Antonín Bradna v 90. letech
stahovali smyčku kolem krku českého duchovenstva stále silněji, schylovalo se k procesům, už teď,
rok před neslavnou Akcí K, tedy likvidací klášterů,
byli někteří vysocí příslušníci kléru internováni a evidentně se schylovalo k monstrózním a exemplárním
procesům. Státní bezpečnost se na kněze zaměřovala bez ohledu na to, jak velká jejich farnost byla.
Nebylo mnoho takových, kteří by dokázali ustát
riziko spojené s přijetím návrhu, jenž na oné večeři
zazněl.
„Nebyl byste ochoten,“ ptal se tehdy Bradna, „poskytnout část fary pro pořádání náboženských kurzů, případně i exercicií pro menší skupinky mládeže,
studentů a zájemců z řad dospělých věřících?“ Pater
Kafka nezaváhal a okamžitě souhlasil. A tak na kmetiněveské faře už od roku 1949 začala probíhat utajovaná setkání zájemců o víru a duchovní život. Přednášeli střídavě oba faráři – Kafka i Bradna. O žaludky
účastníků přednášek se brilantně starala paní Marie,
takže studenti odcházeli uspokojeni na duši i na těle.
Antonín Bradna na to později vzpomínal takto:
„Tak vznikl na faře v Kmetiněvsi v letech 19491951, na začátku kruté bolševické diktatury a tyranie, malý, ale dobře fungující exerciční dům. Spočinula na něm i zvláštní Boží ochrana, poněvadž
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krutý. To takhle jednou za Bedřichem přišli fabričtí
straníci, a že by měl převzít zodpovědnost a stát se
vedoucím provozu. Bedřich Kafka nechtěl ani slyšet.
Tak režim přitáhl otěže. Jednoho rána naložili dělníka Kafku do auta a odvezli ho do zříceniny hradu
Helfenburk nedaleko Bavorova. Tady mu dali nůž
na krk – buď funkci přijme a bude mít pokoj, nebo
ne a potom „Máte přece děti, Kafko, ne? A ženu? Na
ně nemyslíte? Tohle je dost odlehlé místo, co říkáte?
Tady vás nikdo hledat nebude a i kdyby – nikdy vás
nenajde.“ A tak se stal Bedřich Kafka vedoucím provozu. Jak to ale jen trochu šlo, dal výpověď a našel
si práci skladníka ve skladu vzduchotechniky v Milevsku. Tady zůstal až do důchodu. Den co den, jak
vzpomínají jeho kolegové, „nosil si svou bančičku
s obědem“. A vracel se ke své rodině, kterou si na
osudu vyvzdoroval a tolik ji miloval.
Píše se rok 1974. Před chvíli skončila schůze milevského fotbalového klubu, chlapi ještě zůstali na
partičku karet. Bedřich Kafka se zapotácí a padá
k zemi. Je stižen fatálním infarktem, jak se ukáže, už

o jeho existenci se vševědná státní bezpečnost nikdy nedozvěděla. V tom zvláštním společenství se
vystřídalo několik desítek mladých lidí, kteří tam načerpali sílu a povzbuzení pro další život, jenž u mnohých z nich byl v budoucnu dost obtížný. Dokonce
ani místní občané neměli o těchto akcích ponětí.“
Andulka s dětmi pravidelně přijíždí vlakem na
malé kmetiněveské nádraží. Děti se na návštěvu
u tatínka nezřízeně těší. Ludvika a Dagmar dodnes
vzpomínají na cesty brankou ve farské zdi do půvabného, malebného a barevného kostela sv. Václava, velký kulečník umístěný v největším pokoji,
tatínkovu pracovnu i ložnici a hlavně koupelnu
s velkou vanou plnou pěny, i to, jak dobře jim dělalo,
že je teta Marie obsluhovala a nosila jim dobré jídlo.
Koncem roku 1951 se ukázalo, že Anička je znovu
v jiném stavu. No, a protože v té době už byl jeho
otec Jan Kafka po smrti a zemřel i tatínek Andulčin,
byl Bedřich zbaven povinnosti zůstávat v kněžském
stavu a okamžitě svou duchovní službu ukončil, byl
laicizován a odjel za rodinou do Milevska. Učinil tak
právě včas, protože státní bezpečnost začala zatýkat
všude kolem a Bedřich Kafka jen o vlásek unikl procesu a internaci, která potkala tolik jeho kolegů.
V Milevsku se 4. dubna 1952 narodí nejmladší syn
Bedřicha a Anny, Karel. Bedřich a Anna jsou konečně
spojeni manželským poutem a děti mohou začít používat vytoužené příjmení. Na církevní sňatek si ovšem musejí ještě nějaký čas počkat. Přece jen, jejich
historie je pro církev dosti nestandardní. Zdálo by se,
že teď už bude všechno jen sluncem zalité. Inu, v rovině privátní bylo. Početná rodina žila velmi šťastně,
jakkoli jejich příbytek byl obrazně řečeno plný skříní,
do nichž se nenahlíželo. V rovině dejme tomu společenské to už tak hladké nebylo. Bývalý kněz to
u komunistů prostě dobré mít nemohl. Nezbylo, než
nastoupit jako dělník do sléváren ve Vodňanech.
Bedřichu Kafkovi to ale do jisté míry vyhovovalo. Žil
svým bohatým vnitřním duchovním životem a nemusel kolaborovat s režimem, který byl nelidský
a zločinný. Jenomže on byl i rafinovaný a nesmírně

Dagmar a Ludvika při návštěvě fary v roce 2014
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život těžší, než život mnohých okolo. „A jak to v Kmetiněvsi, dneska vlastně vypadá?“ napadne někoho.
A tady do příběhu Patera Kafky vstupuju já, neboť já
žiju v místě tolik spojeném s jeho rodinou.
Vyměnili jsme si pár mejlů, dohodli termín, který
byl důsledně utajen před babičkami, neboť to mělo
pro ně být překvapení – a bylo! – a návštěva mohla
přijet. Bylo to povznášející a nesmírně dojemné odpoledne. Bedřichovy dcery chodily po faře, a když
přemohly prvotní dojetí, vzpomínaly, ukazovaly, vyprávěly – a z hloubi neběžné minulosti se vynořovaly zase jiné věci, na které si léta nikdo nevzpomněl,
a které byly nové i pro mnohé členy rodiny, natož
pro nás, kteří jsme co hostitelé omámeně naslouchali. „A jak to vlastně bylo s paní Annou?“ zeptal
jsem se nakonec. A dozvěděl jsem se, že milevská
Coco Chanel se po smrti Bedřichově už nikdy neprovdala, žila obklopena láskyplnou a laskavou rodinou
a dožila se požehnaných (v jejím případě doslova)
94 let. Zemřela 27.8. 2011.
Rostislav Křivánek, autor

jeho třetím. Jeho srdce dotlouklo 10. prosince 1974.
V pouhých pětašedesáti letech. Srdce muže, který
miloval Boha stejně jako lidi. Neokázalého hrdiny,
o kterém se nepíšou knihy a nejsou o něm ani statě
v encyklopediích.
Tady, zdá se, příběh končí. Jenomže, co bylo a je
dál s požehnanou rodinou Patera Bedřicha Ludvíka
Kafky? To se tuhle slavily nějaké narozeniny, rodina
pohromadě, semele se páté přes deváté, prohlížejí
se staré fotky. „Jé – hele, děda hrál divadlo!“ povykuje jedno z dětí a třímá v ruce fotografii Bedřicha Kafky v klerice. „To nebylo divadlo,“ utrousí některá ze
všetečných tet a je po tajemství. Ostatně, dědeček je
už dávno po smrti, tak proč ty skříně neotevřít. A tak
se konečně celá rodina dozvídá, co věděla jen okrajově nebo vůbec. S pusami dokořán poslouchá zejména třetí generace fascinující příběh, jakých není
mnoho. Odhalení rodinného tabu má i své stinné
stránky. Mnozí členové rodiny teprve teď chápou, co
proti nim režim po celou tu dobu měl, proč nemohli
studovat, proč byli znevýhodňováni, proč byl jejich

Přehled všech farářů působících v Kmetiněvsi
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KOSTEL SV. VÁCLAVA

ně je zde ohrožena bezpečnost a životy uživatelů
přilehlé komunikace, návštěvníků hřbitova i obyvatel sousedních domů.“

Kostel sv. Václava pochází ze 14. století. Pozoruhodný je gotickou neomítnutou kamennou věží.
Barokní přestavbou prošel kostel roku 1731. Nejnutnější opravy kostela byly provedeny v letech
1991 – 1992 a v roce 2002 bylo provedeno statické
zajištění kostela.

Zřícení zdi
Rozsah oprav byl odstupňován do čtyř kategorií A (menší oprava) až D (havarijní stav – úplná
rekonstrukce). Z důvodu velkého rozsahu uvedených prací vyplývá nutnost jejich etapizace. Do
první etapy byl vybrán asi 5,5 m dlouhý úsek v jihovýchodní části. V rámci oprav hřbitovních zdí
měly být renovovány i obě vstupní brány.

Zřícení zdi
Kostel sv. Václava by potřeboval další opravy
(střecha, okna, omítky aj.), ale současně nás nejvíc
trápí hřbitovní zeď, která se nachází v havarijním
stavu. Je velká škoda, že kostel a jeho okolí chátrá a římskokatolická církev s tím momentálně nic
nedělá. Pár informací jsme zjistily, tak Vás s nimi
trochu seznámíme.
V roce 2005 byl vypracován projekt „Oprava
hřbitovních zdí u kostela sv. Václava v Kmetiněvsi“.
Projekt obsahuje technickou zprávu, výkres půdorysu a řezů. Technická zpráva je velmi zajímavá,
jelikož už v roce 2005 pan projektant napsal „stav
hřbitovních zdí je velmi špatný se střídajícími se
úseky havarijními, sesutými, či sesutím hrozícími.
Nejhorší stav je patrný na východní a z části též
na jižní straně hřbitova, kde vysoká zeď ohrožuje
bezpečnost provozu na přilehlé komunikaci. Na
mnoha místech je výrazné vyklonění a deformace opěrných zdí (až 20 cm) a hrozí zřícení v celých
blocích. Upozorňuji na naléhavost brzkého zahájení oprav zdí, neboť jsou v havarijním stavu. Váž-

Úklid Teen Challenge 2020
Na všechny etapy se nedostalo a mezitím došlo cca před čtyřmi lety k sesunutí jižní strany na
přilehlou komunikaci. Hromada kamenů ležela
a dlouho se nic nedělo. Nakonec se část jižní strany opravila, ale dál opět nic a ticho po pěšině. Po
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několika telefonátech jsme zjistily, že v současnosti je oprava hřbitovní zdi pozastavena, protože nás
vyškrtli z dotací a podle nich jsou přednostnější
opravy než tady u nás. Dále jsme se obrátily na
zlonického faráře, ale také nám nedokáže pomoci, odpověď zněla: „církev nemá peníze na opravy
a ani nikoho nemá, kdo by kostel udržoval (sekaní
trávy, hrabání listí aj.)“. Hřbitov máme nechat zarůst, že to vlastně nikomu nevadí. Z odpovědí jsme
byly vcelku v šoku.
Po delší době se nám zlonický farář ozval s návrhem, zda by obec chtěla kostel odkoupit za symbolickou 1,– Kč a kostel by byl v našem majetku.
Obec by se kostela ráda ujala, ale máme jednu
podmínku, že církev dokončí opravy hřbitovní zdi.
Farář vše přednese na Arcibiskupství pražském
a snad se brzy dozvíme odpověď.
V loňském roce byl hřbitov vyčištěn od křovin,
sutě a zvedlo se pár popadaných náhrobků. Velké
DĚKUJI patří mezinárodní křesťanské společnosti
TEEN CHALLENGE z Poštovic, která hřbitov vyčistila zcela zdarma. Dále děkujeme naší četě, která
terén douklidila.
Lucie Liscová, místostarostka obce

ZŠ a MŠ KMETINĚVES
„Každý, kdo se přestane učit, je starý,
ať je mu dvacet nebo osmdesát.
Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“
– Henry Ford
A zase zpátky ve škole…! Od 12. 4. 2021 se opět
otevřely mateřské školy a 1. stupně základní školy, byť se někteří rodiče rozhodli své děti do školy
a školky neposílat díky daným opatřením, kdy musely být všechny děti včetně pedagogů testováni,
tak naše školička opět ožila.

Protože většina dětí do lavic zasedla a většina
s nadšením, s úsměvem a radostí, že mohou trávit
čas se svými vrstevníky, kamarády a také učiteli.

A i když se počítače stávají stále více významnějším faktorem ve vzděláváním, tak pro nás, jako
člověka moudrého, (Homo sapiens), je společnost

Vstupní brána
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bylo čisté a dalo se zde žít. V budoucnu to představuje veliké předsevzetí pro naše děti, které budou
muset tuto planetu obývat ještě milióny let.

i příroda nepostradatelnou součástí. Bez společnosti jsme se nemohli stát člověkem, člověkem,
který ve společnosti může žít, vyrábět, uspokojovat své potřeby, rozmnožovat se, mluvit, myslet
atd. Jakožto člověk máme přirozenou potřebu
sdružovat se s ostatními, nechat se jimi ovlivňovat
a ovlivňovat je, ztotožňovat se s druhými a být součástí celku. Bez společnosti bychom byli jedním
z nejméně životaschopných tvorů v přírodě. Bez
společenských vztahů bychom nebyli člověkem.
Vlivem společnosti se člověk vyvíjel, poznával, učil
se a tak je tomu dodnes.

V měsíci dubnu, kdy distanční výuka vystřídala
prezenční, se děti mohly konečně účastnit různých akcí a projektů. I když pouze omezeně, jelikož
se skupiny dětí z jedné tříd nemohly mísit s dalšími dětmi z jiných tříd. A v návaznosti na přírodě,
kterou člověk potřebuje, aby přežil, která mu dává
životní podmínky jako je voda, vzduch, teplo, světlo a půdu (živiny), se děti účastnily projektu „Den
Země“. V rámci tohoto projektu se děti podílely na
úklidu obce. Projekt je zaměřen na třídění odpadu,
recyklování odpadového materiálu, aby naše planeta byla co nejméně zatížena, životní prostřední

Projekt „Den Země“ měly děti nakonec zhodnotit slohovou prací. Na ukázku přikládáme dvě, ve
kterých děti stručně popisují den, co dělaly, co se
jim nejvíce líbilo.
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Na konci dubna se již tradičně naší vesničkou
prohánějí čarodějnice a to je úkol i pro děti ze školy. Děti, jež navštěvují odpolední družinu, vyrábějí „ čarodějnice“, které zdobí vchod budovy nebo
okolí školy, a to za pomoci a dozoru paní vychovatelky Bc. Evy Kramperové. Letos se tohoto tématu
zúčastnily i děti z první třídy, kde je třídní učitelkou
paní Mgr. Jana Hofmanová a spolu s ní, čarodějkami vyzdobily vestibul školy.

Čarodějnou se stala také školka, i když bylo ve
školce čarodějek, čarodějů pomálu a počasí moc
nepřálo, tak si to všechny děti užily. Od rána plnily
různé úkoly, hledaly poklad, také vyráběly čarodějnici, kterou nakonec při opékání vuřtů spálily.
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Jak se prezenční výuka rozjela a my s dětmi mohli vycestovat i za hranice obce, tak prvním výletem
a projektovým dnem „Okna plná květin“, byla návštěva bylinkové zahrady na Mělníku - Mlazice
a Školního statku České zahradnické akademie
Mělník. Zde děti poznávaly různé druhy bylinek,
zeleniny, letní a truhlíkové květiny, jejich pěstování. Shlédnout mohly skleníky, kde se rostliny
pěstují, připravují na prodej a také práci všech potřebných lidí, kteří zajišťují chod zahradnictví. Za
odměnu si děti mohly odvést jednu letničku, kterou si sami vybraly a radostně pak odvezly domů.
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Červen a „Mezinárodní den dětí“!
Jako dárek jsme si pro děti připravili výlet do zábavního parku Mirakulum v Milovicích, kam jsme
s dětmi 1. června vyrazili zamluveným autobusem.
Zábavný park nabízí spoustu originální zábavy
a volnočasových aktivit s množstvím nápaditých
herních prvků. Děti se vyřádily na obřích trampolínách, houpačkách, v lanovém centru, podzemních
chodbách, průlezkových hradech a dalších atrakcích. Milou návštěvou byla mini ZOO a na konci
cesty občerstvení, kde si každý mohl koupit cokoliv podle své chuti.
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akcí. Ale i tak jsme si ho krásně užili, především
ty poslední měsíce, kdy jsme s dětmi stihli alespoň pár výletů, projektů a společných akcí. Ještě
nás ale čeká zakončení školního roku rozlučkou
a pasováním předškoláků, kdy se rozloučíme
s páťáky a s dětmi ze školky, které v září zasednou do lavic naší školy, už jako prvňáčci. Ti, co
naši školu opustí se vydají na další vzdělávací
cestu do přilehlých škol, kde pokračuje vzdělávání až do devátých ročníků. O tom ale více
v dalším čísle…
Protože se blíží prázdniny, chtěla bych všem popřát krásné léto plné radosti, smíchu, pohody
a sluníčka!!!
Za kolektiv ZŠ a MŠ Jitka Chvapilová

A teď už je tu konec tohoto školního roku! Byl
to rok, který nás uvěznil doma, výuka probíhala on-line z domácího prostředí, kdy děti i my
učitelé byli distancováni od všech společných
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DOTACE Z PROGRAMU
ROZVOJE VENKOVA

DRÁŽNÍ DOMEK
A ŽELEZNIČNÍ MUZEUM
1883 – Vystavěna nádražní budova místní dráhy
Zlonice – Roudnice a má popisné číslo 82. Nese
nápis „Hospozín – Kmetiněves“, svému účelu dnes
již nevyhovuje; má čekárnu pro 10 – 12 lidí.

Paní starostka se v úvodu zmínila, že obecní
úřad zažádal o dvě dotace prostřednictvím MAS
Přemyslovské střední Čechy z Programu rozvoje
venkova. Těchto pár slov Vám přiblíží projekty,
o které bylo zažádáno.
Zahradní altán – o velikosti 25 m2 bude sloužit
pro venkovní výuku a odpočinek žáků MŠ a ZŠ.
Altán dětem poskytne ochranu před sluncem,
deštěm a budou se zde nerušeně učit či hrát, nezávisle na počasí. Altán bude vybaven 9 ks piknikových lavic pro děti, tabulí, stolem a židlí pro
paní učitelky.

Nádraží Kmetiněves 1912
1927 – Postavena v místní stanice dráhy kolejná
váha na vážení vagonů.
1928 – Přestavba nádražní budovy. Nevyhovující již budova nádražní rozšířena přistaveným bytem pro přednostu stanice na západní straně. Ze
starého bytu udělána kancelář, ze staré kanceláře
čekárna, ze staré čekárny pracovna pro zřízence.
Stavbu provedl zednický mistr Jan Nedvěd ze Zlonic za 44.000 Kč.

Vizualizace altánu
Informační panel – neboli elektronická úřední
deska, která plně nahradí klasickou papírovou
vývěsku před obecním úřadem. Skvělý nástroj
pro automatické vyvěšování a svěšování povinně
publikovaných dokumentů. Stojící, interaktivní
panel s dotykovým „46“ palcovým displejem, který umožňuje rychlé a komfortní ovládání. Jedná
se o praktické řešení, které občanům usnadní
vyhledávání potřebných informací (např. úřední
deska, památky v obci a okolí, kalendář akcí aj.).
Práce s panelem je snadná, jednoduchá a neměla
by nikomu činit potíže při ovládání.
Lucie Liscová, místostarostka obce

Nádraží Kmetiněves dnes
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1931 – Motorový vůz toho roku počal na trati Zlonice – Roudnice jezditi motorový vůz (benzinový
pohon) pro osobní dopravu a přidána 1 jízda tam
a zpět (v 16 hod. z Roudnice a v 18 hod. ze Zlonic).

pronajali či prodali byla z jejich strany zamítnuta.
Další možností byl převod nebo odkoupení obcí,
ale i tato cesta by trvala hrozně dlouho, jelikož samotný převod musí schvalovat vláda a popravdě
obec nemá několik milionů, aby rozsáhlé opravy
zainvestovala. Poslední bohužel smutnou variantou je demolice drážního domku. Veškeré varianty
se projednaly na veřejném zastupitelstvu, kde byla
vybrána a schválená poslední varianta (demolice
budovy). Demolice měla začít na jaře 2021, ale
vzhledem k situaci se akce o nějaký měsíc pozdrží.
Demolice zděné stavby se sedlovou střechou bude
provedena postupným rozebíráním konstrukcí
bez použití trhavin. Následně bude terén upraven zeminou, umístí se nová zastávka a osvětlení.
Chápeme, že pro někoho může být tato zpráva
smutná, někoho naštve, ale momentálně to bylo
nejlepší řešení. Všem děkujeme za pochopení.
Lucie Liscová, místostarostka obce

1932 – Nová kolej zavřením zlonického cukrovaru
přibyla řepa cukrovaru hospozínskému, čímž i provoz na zdejší železniční stanici zvýšen tak, že musela být přistavěna odstávková kolej č. 6 a skladištní č. 4 prodloužena na 11 m (dříve jen na 3 vozy).
Tyto stavby provedeny nákladem 100.000 Kč.
Výtažek z obecní kroniky založené roku 1922
Čas plynul a v drážním domku se vystřídalo několik nájemníků, kteří se o dům a jeho okolí starali.
Nakonec zůstala budova prázdná a současně se
nachází v žalostném stavu (díry ve střeše, okna vybitá, základy prasklé, omítky opadané aj.), v zadní
části je neustálý nepořádek. Čekárna byla před několika lety uzavřena a nakonec i vlakový spoj přes
týden byl zrušen z důvodu, že vlak jezdil téměř
prázdný. Dobrou zprávou je, že o víkendy a svátky začal jezdit vlak Straškov – Zlonice – Slaný, spoj
můžeme využít k výletům.
V loňském roce se na nás obrátila Správa železnic, co s drážním domkem udělat. Varianta, že
by drážní domek na vlastní náklady opravili, poté

Železniční muzeum Zlonice-Lisovice
Letos uplyne již 10 let od chvíle, kdy se z bývalé zlonické výtopny přestěhovala sbírka historických cukrovarských lokomotiv z let 1921
– 1955 na bývalý statek v přidružené vesničce
Lisovice. V areálu vzdáleném necelý kilometr od
zlonického nádraží najdete také soupravu ná-
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roval desítky památek v našem regionu. Posedět můžete v parčíku nebo v jedné z původních
místností budovy statku, který existuje více než
500 let. Pro občany z Kmetiněvsi a Hospozína
máme zajímavost, že jedna z lokomotiv jezdila
v Hospozínském cukrovaru. Typově se jmenovali
BN60, vyrábělo je ČKD v letech 1955-1957 a my
tu máme nejstarší z té řady.
Ing. Tomáš Čech, předseda spolku

kladních vozů z let 1897 – 1925 i průmyslovou
malodráhu, která je každou sobotu v provozu
a nabízí svezení zejména dětem. Vnitřní prostory skrývají expozici zabezpečovací techniky
a všeho, co dříve patřilo k přepravě cestujících.
Vedle železnice v muzeu najdete i depozitář hasičských stříkaček ze Zlonicka, Klobucka a Zákolanska, zemědělské stroje, ale také kamenická
díla Alexandra Bláhy, který v minulosti restau-
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ČARODĚJNICE 2021
Čarodějnice k nám přilétly již v dubnu, kdy někteří místní obyvatelé vystavili své kouzelné čarodějnice před svůj dům, či zavěsili na vrata, nebo
posadili do křesla. A tam vydržely až do května,
jelikož nebylo přáno, aby se k poslednímu dubnu
upálily. Tentokrát byla každá místní vystavená čarodějnice odměněna malou pozorností.

Připravené dřevo
Naše čarodějnice
Kvůli bláznivé pandemické situaci jsme tedy čarodějnice mohli zapálit až v sobotu 22.5. Začalo to
ranní brigádou na přípravu dřeva. I přesto, že se
nás sešlo málo, podařilo se připravit pořádný oheň
uprostřed něhož jsme usadili samozřejmě jednu
z místních čarodějnic. V odpoledních hodinách
se sletělo pár čarodějnic k rybníku, aby nachystalo čarodějnickou stezku pro malé i velké děti. Na
začátku museli všichni prolézt pavučinou. Následovala čarodějnice s tajuplným pytlem, kde si děti
vylovily bonbóny. Pak je čekalo zametání balónu
koštětem, jízda na koloběžce a samozřejmě nesměl chybět ani let na koštěti. Na závěr si děti doskákaly v pytli pro odměnu. Věříme, že každé dítko
bylo spokojené.
V parku se mezitím sešlo plno lidí a za zvuku hudby Vládi Šundy a jeho hostů (Jiří Šámal, Josef Průcha) se všichni těšili na velký oheň. Než ale utichl
velký vítr, který nás celý den provázel, mohl si každý
podle své chuti opéct buřta či ochutnat kýtu, kte-
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rou připravila místní hospůdka. Prostě, každý si přišel na své. Vše vyvrcholilo zapálením očekávaného
velkého ohně. Ale nikdo domů neutekl, hodovalo
se a pilo až do pozdních nočních hodin

Čekající děti
Závěrem bych chtěla zhodnotit za sebe, že se
akce povedla. Konečně jsme ve vsi měli živo, viděli jsme naše sousedy a známé tváře bez roušek
a hlavně byli všichni plní úsměvu. Věřím, že se letos ještě uvidíme na nějaké další akci.
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Let na koštěti

Tajuplný pytel

Malá čarodějnice létala kolem rybníku

Jízda na koloběžce
P.S.: Děkuji za krásnou fotodokumentaci mému
kamarádovi Pepovi Musilovi JMPhotography.cz
Za SDH Jaroslava Stýblová

Mládež
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JEDEN DEN
V ZS AVES KLADNO
Ještě není ani 8:00 a u brány ZS se rozezní zvonek.
Správce stanice spěchá převzít pacienta. Bohužel
jedná se o tzv. ukradená mláďata zajíce polního. Paní
Nováková je našla uprostřed sídliště pod lavičkou.
Zaječice nikde, určitě ji přejelo auto nebo něco podobného a ony tam zůstaly samotné a kolem běhaly
kočky a lidé tu venčí psy na volno. Správce trpělivě
vysvětluje, že opuštění jistě nebyli a matka byla jen
na pastvě. Několikrát za den se k mláďatům vrací
a krmí je. Nic se nedá dělat, musíme je zkusit dokrmit umělým mlékem a doufat, že to zvládnou. V tuto
chvíli se vrací ošetřovatel od medvědů ze zámku na
Kladně. Už má kolem nich poklizeno a nakrmeno,
jednu samici pustil do výběhu. Druhá jde na řadu
odpoledne. Jsou to sice matka s dcerou, ale společně ve výběhu být nemohou, protože by se porvaly.
Ošetřovatel na stanici udělá klasické kolečko kolem
mláďat, která je potřeba krmit po pár hodinách. V inkubátorech jsou teď malá ptáčata vypadlá z hnízda,
která nebylo možné vložit zpět. V klíckách jsou také
kosata těsně před vylétnutím. I ta se dostala do stanice zbytečně. Poskakují po zemi a rodiče je normálně
krmí, ale lidí se často bojí, že je chytí kočka. Ve venkovních klíckách jsou mláďata kuny, vedle veverky,
které je potřeba dokrmit umělým mlékem a odrostlý
havran se zlomenou nožkou. Ve větší voliérce se pomalu rozlétávají mladí puštíci a kalous ušatý. Po ranní poradě se každý pouštíme do své práce. Správce
jde obstarat hospodářská zvířata, která chováme pro
výukové účely. Ošetřovatelé poklízejí kolem trvalých
handicapů z volné přírody a připravují pro ně krmení. To už ale zvoní telefon a musejí vyrazit do terénu.
Tentokrát volá paní z Jesenice u Rakovníka, že má na
zahradě zraněného ježka od sekačky. Ještě po cestě
tam ale ošetřovatel přijímá další telefon z Mšena za
Mělníkem. Při procházce se psem na louce našli čápa
černého se zlomeným křídlem. Nedá se nic dělat jen
co vyzvedneme ježka už uháníme na Mšeno. Během
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cesty kolikrát přijmeme ještě několik telefonátů. Někteří potřebují jen poradit, jiným trpělivě vysvětlujeme a ujišťujeme je, že zajíčky opravdu mohou nechat
pod keřem. Celý den takto uběhne velice rychle. Na
stanici zatím správce přijímá další pacienty a pokud
nám do toho ještě přivezou zásobu krmení, nevíme
kolikrát kde nám hlava stojí. Pokud já nejsem někde
v terénu na biologickém průzkumu, či na dozoru na
stavbě, snažím se vypomáhat v tomto každodenním
kolotoči. Nedávno jsem takto například zachraňovala holuba hřivnáče, který spadl do komína rodinného domu. Nebo strakapouda, který si sedl na lepidlo proti mravencům a slepil si tak peří. Pracovní
doba ošetřovatelů oficiálně končí v 19:00, často ale
přijíždějí domů i mnohem později, když je potřeba
vyzvednout zraněného dravce, ptáče nebo jezevce.
Práce na ZS je velice rozmanitá a často také náročná.
Neznamená jen práci se zvířaty, ale také s lidmi což
je často mnohem náročnější. Každopádně všichni to
děláme rádi a každé ráno se těšíme, co za nové příběhy nám přinese nový den. Největší odměnou pro nás
totiž je, když můžeme zase jednoho uzdraveného
pacienta vypustit zpět na svobodu.
Lucia Lvová ZS AVES Kladno
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INFORMACE PRO OBČANY
NADACE SOVA

Podle druhu, kvality a dalších parametrů jsou
naši zaměstnanci schopni ručně roztřídit až
90 % obsahu kontejnerů k dalšímu užitečnému
využití.

Od svého založení se Nadace SOVA soustřeďuje na pomoc v důležitých oblastech života každého člověka. Pomáháme lidem, vzdělání, vědě
a zdravotnictví.

JE SUCHO

Pomáháme tam, kde je pomoc potřeba. Shromažďujeme prostředky s cílem maximální možnou
mírou přispět, a udělat pro všechny svět lepším.
Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši: 1 953 831,– Kč.
Poslání nadace:
Děti jsou naše budoucnost. Ony od nás zanedlouho dostanou tento svět a s ním i úkol udělat
jej lepší, než je dnes. Aby takový úkol zvládly,
potřebují být vzdělané a zdravé. Zakladatelé Nadace SOVA si dobře uvědomují důležitost vzdělání a zdraví, a proto si stanovili jasný hlavní
úkol: sbírat finanční prostředky a ty směřovat do
oblasti vzdělávání, výzkumu a zdravotnictví.
Nadace SOVA spolupracuje s firmou TextilEco a.s. sbírá a třídí oděvy, textil a obuv. Díky
sběrným kontejnerům pomáhá podporovat
lokální neziskové organizace. Tento kontejner se nachází i v naší obci u rybníka.
Recyklace pro průmysl je velmi nákladná na
lidské zdroje a technologie, vykazuje minimální
zisk. Prodeje ve společensky odpovědných prodejnách nám umožňují pokrýt náklady na svoz,
zaměstnance, rozvoz a dotovat recyklaci více
poškozeného textilu do průmyslu. Část financí
se vrací do společnosti podporou neziskových
projektů Nadace SOVA, UNICEF Česká republika, Lékařů bez hranic a dalších.
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Bojujte proti němu a nesekejte trávníky
Krátce sečený trávník je pro někoho symbolem bezpečí a čistoty. Nicméně častá seč trávníky poškozuje a tím napomáhá vysychání půdy,
které je v posledních letech kritické. Pokud
chceme vodu v půdě uchovat, je vyšší vegetace
na travnatých plochách nezbytná. Čím je totiž
trávník vyšší, tím lepší mikroklima si udržuje. Ty
statisíce nevzhledně vysokých deseticentimetrových stébel zadrží výrazně větší díl půdní vlhkosti, kterou by z nich slunko jinak vytáhlo. Při
vyšší výšce trávníku a dobrém zapojení si optimálně drží vlhkost a celkově lépe řídí svůj vodní
režim. Nedochází k jeho žloutnutí, přesychání
v okrajích. Český svaz ochránců přírody proto
doporučuje omezit počet sečí trávníků.
Českou republiku již několik let sužuje nebývalé sucho. Objevují se různé návrhy řešení,
například stavby nových vodních nádrží nebo
zákazy zalévání zahrad během letních měsíců
či napouštění bazénů. Podobné aktivity s sebou ale nesou mnohá úskalí a jejich efektivita
je mnohdy sporná. Jednoduchým a levným zásahem podporujícím udržení vody v půdě je
omezení sečení trávy na zahradách a veřejných
plochách.
Trávník, který se seče na krátko a často, sucho
zhoršuje. Krátce sečený trávník ztrácí schopnost
zadržovat vodu z mnoha důvodů. Řídký porost
nezadrží sluneční paprsky. Ty dopadají na mnohých místech přímo na půdu, kterou vysušují.
Voda po holé zemi snadno steče pryč, místo aby
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se vsakovala. Poraněné rostliny přitom potřebují
pro zacelení ran více vody. Pokud ji nemají, jsou
náchylnější k uschnutí.
Trávník tak v důsledku zbytečného pokosení
pomalu usychá, až může zmizet úplně. Nakonec
situace eskaluje do stavu, kdy je místo trávníku
jen holá zem, která ještě více odvádí vodu, udusává se, vysušuje se a eroduje. Místo trávníků, které
pomáhají s regulací teploty a vlhkosti a činí tak
své okolí i ve velkých vedrech snesitelnější (čím
vyšší tráva, tím lépe), tak vytváříme plochy, kde
je horko nesnesitelné, teplo se zde akumuluje
a teplotní situaci ve svém okolí zhoršují.
Výše popsanému stavu můžeme předejít buď
vydatnou zálivkou anebo snížením počtu sečí.
V době, kdy je voda nedostatkovým zbožím,
se jako ideální nabízí druhá varianta. Pokud
budeme zelené plochy sekat třeba s poloviční
frekvencí, vznikne vyšší trávník, který je bohatší
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na druhovou skladbu rostlin. Je tím stabilnější
a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží sluneční paprsky, udrží delší dobu
ranní rosu a poskytuje životní prostor i potravu
mnohým živočichům, především bezobratlým.
Přímo v půdě je chladněji, protože zemina
není tolik udusaná a mohou zde žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. Pokud zaprší,
lépe udrží vodu přímo na místě a pomalý odpar
ochlazuje nejbližší okolí. Je tak nakonec větší
šance, že trávník zůstane zelený i během letních
měsíců. A v jeho okolí se i v letních měsících
bude lépe žít.
V rámci obcí je třeba upravit počet sečí dle
aktuálního stavu porostu. Delší vegetace lépe
zadržuje vláhu a pomáhá biodiverzitě. Proto jak
obcím, tak jednotlivcům doporučujeme omezit
počet sečí a nechat trávu růst.
Ekolist.cz
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!!!! V okolí kontejnerů udržujte pořádek!!!!
Děkujeme
26
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KOMPOSTOVAT MÁ SMYSL!
Milí občané, horké dny s letními teplotami jsou tu a jelikož je opakování matka moudrosti, rozhodli
jsme se opět otevřít téma BIO odpadu a kompostování.
Kdo dává kuchyňský bioodpad do popelnice, dělá velkou chybu. Bioodpad je totiž výborná surovina do
kompostu. Někteří lidé si myslí, že kompostér je pouze na trávu a listí, a to je velký omyl. Kompostéry jsou
především na kuchyňský bioodpad. Kompostování samotné trávy nebo listí není žádná hitparáda. Kuchyňský
bioodpad díky svojí pestré skladbě a velkému obsahu vody proces kompostování doslova nakopne.

Kuchyňský BIO odpad je výborná
surovina do kompostéru. Díky němu je
kompost kvalitnější a díky velkému
množství vody v kuchyňském BIO odpadu
kompost nevysychá.

1

Kuchyňský BIO odpad
komplikuje
zpracování a likvidaci
směsného odpadu, ať
už na skládce, nebo
ve spalovně.
Kompostováním tedy
ulevíte nejen přírodě,
nebude vám
zapáchat popelnice,
ale také můžete svůj
kvalitní kompost
použít pro svůj
trávník či na záhonky.

5

2

BIO odpad neboli organické zbytky se
přirozeně rozkládají. V uzavřené
nádobě se může stát, že vám začne
bioodpad zapáchat. Řešení? BIO
odpad kompostovat, nechat popelnici
ve stínu s pootevřeným víkem.

Důvody,
proč nedávat
kuchyňský bio odpad
do popelnice na
směsný odpad

4

Kompostování šetří peníze!
Průměrná domácnost za rok
vyprodukuje až 80 kg BIO odpadu
na osobu. Při současných cenách
za skládkování může 4členná
domácnost
kompostováním
ušetřit až 1500 Kč za rok.

Přítomnost velkého
množství vody
v kuchyňském BIO
odpadu může být
spouštěčem koroze
kovových popelnic.
Pokud ovšem BIO
odpad kompostujete,
nemusíte se obávat,
že vám směsný odpad
propadne
prorezavělou dírou
v popelnici.

3

A co vše mohu do kompostéru dát?
Zbytky jídel (kromě masa, příp. kosti v menší míře), ovoce, zelenina, pečivo (i plesnivé), květiny (včetně
hlíny), papírové kapesníčky, čajové sáčky, kávové filtry a sedliny, trus býložravých zvířat, proložky od vajíček,
pečicí papír (ne mastný) apod.
Věříme, že i přes extrémní teploty nebudete mít díky poctivému třídění BIO odpadu se zápachem žádný
problém.

f MOJE ODPADKY
www.mojeodpadky.cz
27
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Hasiči radí:

5 kroků k

bezpečnému
grilování

Více informací najdete na
www.olk.hzscr.cz

Na terasách a balkónech grilovat
nedoporučujeme.
Pokud
se
přesto
rozhodnete gril použít, buďte obzvlášť
opatrní. Dávejte pozor na jiskry, které
mohou zapálit například záclony či prádlo

Gril umístěte tak, aby dým a žár
nezapálil porost v okolí. Na hořící gril
nikdy neodkládejte cizí předměty
V grilu používejte jen palivo určené ke
grilování. Nikdy v něm nepalte
odpadky nebo umělé látky
Nikdy nenechávejte gril bez dozoru a
používejte jej jen podle instrukcí
výrobce, zejména dodržujte uvedené
vzdálenosti od ostatních předmětů. Na
podomácku vyrobených grilech raději
vůbec pokrmy nepřipravujte

Vždy mějte po ruce láhev
Negrilujte při silném větru

+

s

vodou.

Když se situace vymkne kontrole, volejte
hasiče na tísňové lince 150 nebo 112

Povolenky k lovu ryb jsou
k zakoupení na OÚ
Dětská 50,– Kč
Dospělá 150,– Kč
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Období prázdnin, odjezdy na dovolenou, ale také grilování, rozdělávání ohňů v
přírodě či nebezpečí spojené s letními bouřkami mohou nepříjemně
zkomplikovat dny volna. Abychom se mohli v klidu těšit z letní pohody a
nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku,











vysvětlete dětem, aby si nehrály se zápalkami nebo jiným
otevřeným ohněm, případně aby nekouřily,
při odjezdu na dovolenou zkontrolujte, zda máte vypnuty všechny
spotřebiče,
nepřeceňujte své síly a nepouštějte se na nebezpečná místa
(průzkum opuštěných štol, skal, lezení na komíny apod.),
při koupání neskákejte do vody, o které nevíte, jak je hluboká nebo
zda se pod hladinou neukrývají kameny nebo jiné předměty,
pokud rozděláváte oheň v přírodě, důkladně vyberte místo ohniště
a rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,
při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky,
pokud se chystáte do lesa, nikdy v něm nekuřte ani nerozdělávejte
oheň,
při bouřce nezůstávejte na kopcích a holých pláních, ukryjte se, ale
ne pod osamocený strom,
pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole,
volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Více informací najdete na www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx
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Permice je k zapůjčení
na obecním úřadě pro místní občany
33
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FOTOGALERIE
Stromy za školou, před obecním úřadem a bytovkou byly hrazeny ze Státního fondu životního
prostředí v hodnotě 117 000,- Kč.
Lípu na dětském hřišti zafinancovaly místní Potraviny u Hanky, nadace SOVA.
Na žádost rodičů se před budovu ZŠ umístily
dva květináče s trvalkami. Hlavním důvodem je
bezpečnost, aby na chodníku neparkovala auta.
Na květináče s květinami přispěla nadace SOVA.
Všem děkujeme za finanční prostředky.
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ZVEME VÁS

Obec Kmetiněves Vás zve na

Po vyhlášení výsledků bude
opékání buřtů.
Hodnotné ceny připraveny!
35
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21.8. 2021 od
14:00hod v
Kmetiněvsi

Potraviny u Hanky
Vám v letních dnech nabízejí
ledovou kávu a horké maliny
s sebou

KONTAKTY
Obecní úřad Kmetiněves
Kmetiněves 17
273 22 Hospozín

Tel.: 315 766 044
E-mail: oukmetineves@tiscali.cz
Web adresa: www.kmetineves.cz
ID datové schránky: qbab5vn

Dopolední úřední
hodiny pro veřejnost

Odpolední úřední hodiny
pro veřejnost

Pondělí

08:00–11:00

12:00–16:00
Starostka a místostarostka:
17:00–19:00

Středa

08:00–11:00

12:00–16:00
Starostka a místostarostka:
13:00–15:00

Starostka – Markéta Němečková:
Tel.: 722 907 012, e-mail: mnemeckova.kmetineves@gmail.com
Místostarostka – Lucie Liscová:
Tel.: 722 907 018, e-mail: liscova.kmetineves@gmail.com
Účetní – Marcela Prachová:
Tel.: 724 188 883
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