
07/2013                                                                                                                                             zdarma 
 
Vítejte v létě. Vážení čtenáři, přicházíme s dalšími  informacemi, které by Vás mohly zajímat. Novinky 
jsou pro každého, kdo je najde ve schránce i pro dopisovatele. Ti, pokud chtějí mít jistotu, že příspěvek 
došel, nechť si nechají příjem potvrdit. Odpadnou zbytečná nedorozumění a nepříjemnosti.  
V rámci některých změn u obou našich tištěných periodik bych rád připomněl zřízení redakční rady, 
která je potřebnou. Další změnou je mé rozhodnutí nepodílet se dále na listu jako redaktor. Ne, že by 
mne práce na jeho přípravě zmáhala či nebavila, myslím si však, že bude třeba svěřit tuto lidem, 
stojícím mimo místní politiku. Stran redakční rady dojde zřejmě ještě k jejímu rozšíření.  
Do obou periodik dál míním přispívat, protože vím, jak je těžko redaktorovi, nemá-li pro co sáhnout. 
Těm, kteří mi byli v činnosti jakkoliv nápomocni, děkuji, laskavý čtenář nechť promine nějaké to 
drobné zpoždění oproti kalendáři. Dceři Pavlíně děkuji ještě jednou za grafickou pomoc se záhlavím.  
Dětem a mládeži přeji krásné prázdniny, ostatním též alespoň chvíli k potřebnému zastavení. 
                                                                                                                                                  Pavel Kverek                                                                                                                                    
 

Zprávy z radnice 
 
- Rada obce schvaluje provedení opravy místních komunikací v Kněžmostě (ulice Pod Hrádkem na 
pozemku č. 1006/1-část, k.ú. Kněžmost), Lítkovicích (MK na pozemku č. 486/1-část, k.ú. Lítkovice), 
Násedlnici (MK na pozemku č. 304/1-část, k.ú. Násedlnice) a Koprníku (MK na pozemku č. 217/2-část, 
k.ú. Koprník). Vybrána byla firma M.S.B. v.o.s., IČ 613 27 051, se sídlem v Bosni č.p.10, dle 
předložené nabídky v celkové ceně 525.736,- Kč včetně DPH. 
 
- Rada obce schválila záměr prodat obecní pozemek č. 25/1 o výměře 666 m2, zahrada, v k.ú. 
Kněžmost. Způsob prodeje bude proveden obálkovou metodou, termín pro přijímání nabídek 
v zapečetěných obálkách je od 21.6.2013 do 14.8.2013 (do 16 hodin). Minimální kupní cena byla 
stanovena ve výši 650,- Kč/m2. 
 

Jiné informace 
 
Oznamujeme, že byla podepsána veřejnoprávní smlouva o výpomoci mezi obcí Kněžmost a obcí Koleč 
(IČ 00234559, se sídlem Koleč 103, okres Kladno).  Předmětem této smlouvy je zajištění služeb obecní 
policie na území naší obce. 

 
Informace KŽP 
 
- Komise pro životní prostředí doporučuje v čase nejbližšího období vegetačního klidu ošetření 2 ks 
památných dubů letních na Koprníku, zčásti poškozených vichřicí. Ostatní stromy v linii jsou v pořádku. 
 
-   Komise pro životní prostředí doporučuje v čase nejbližšího období vegetačního klidu zcela zásadní 
úpravu (snížení) koruny lípy malolisté v Koprníku tak, aby se snížilo těžiště stromu a posílila odolnost 
vůči vichřicím. 



 
Další příspěvky 
 
Nestandardní = Tak trochu za hranou zákona 
 
Musím reagovat na nechtěnou přílohu, úřední dopis adresovaný mé osobě, k článku mé dcery ve 
zpravodaji, ohledně lípy rostoucí u našeho domu. Tento dopis nebyl součástí jejího článku 
požadovaného k otisknutí, ale dostal se tam tak trochu nestandardním způsobem. Redaktorka zpravodaje 
se vžila do role investigativní novinářky, zašla na OÚ, kde jí úředník nestandardním způsobem předal 
dopis, adresovaný mé osobě, který byl následně redaktorkou , opět nestandardním způsobem, otištěn ve 
zpravodaji jako příloha článku.  
Závěrem věřím v to, že pro příště budou dodržovány úřední a zákonné postupy, ale hlavně, že bude 
dotažena do zdárného konce podstata článku uveřejněného ve zpravodaji.  
                                                                                                                                                 Stanislav Bejr 
 
K Zpravodaji obce Kněžmost 
 
Dovolte nám, abychom na tomto místě reagovali na druhé číslo našeho zpravodaje, které jste si 
k dnešnímu dni již mnozí přečetli. Jelikož nemáme jinou možnost bezprostřední reakce na články a 
obsah zpravodaje, musíme Vás oslovit prostřednictvím novinek.  
Tvorba zpravodaje probíhá tak, že paní šéfredaktorka shromáždí všechny příspěvky a připraví je k tisku. 
Jak je možné, že se v tomtéž čísle zpravodaje objeví zároveň i reakce na obsah jednotlivých příspěvků?  
Kdo všechno tedy má přístup k jednotlivým příspěvkům před jejich otištěním ve zpravodaji? Jen někdo? 
Možnost by měla být dána všem stejná, zejména pak osobám v článcích negativně zmíněných neb 
nějakým způsobem nařčených. Takový člověk by měl mít možnost reagovat ještě v aktuálním čísle a 
případně se obhájit. Čtvrt roku mezi jednotlivými zpravodaji je dlouhá doba na to, aby člověk zůstal 
nařčen nebo očerněn, bez šance k vyjádření.  
Dovolte příklad z aktuálního zpravodaje (2/2013). Každého jistě zaujal článek jedenáctileté holčičky o 
rostoucí lípě před domem. Pod tento článek je dána odpověď obecního úřadu, která reaguje na situaci 
v roce 2011. Tuto odpověď si vyžádala paní šéfredaktorka na obecním úřadě. Poté ji otiskla v plném 
rozsahu bez vědomí obecního úřadu, navíc toto sdělení označila zavádějícím způsobem jako 
„rozhodnutí“. Dle našeho soudu by šéfredaktorka měla shromáždit všechny příspěvky, předložit je ke 
konzultaci a schválit redakční radě konečnou podobu zpravodaje. Redakční rada by měla posoudit 
vhodnost příspěvků. Nejedná se v žádném případě o cenzuru.  
Nasnadě je otázka, zdali chceme mít z našeho zpravodaje bulvár, politicko-agitační plátek nebo seriózní 
tiskovinu? Pro nás je důležité, aby zpravodaj především pravdivě a poctivě informoval o dění v naší 
obci. To vnímáme jako důležité. 
 
S obsahem článku se ztotožňují tito zastupitelé: 
Jaroslav Abraham, Jitka Bartošová, Jiří Bergman, Zdeňka Brdlíková, Pavel Kverek, Ing. Jiří Nikodem, 
Zbyšek Orzech a Tomáš Zima     

 
Pozvánky na kulturní akce 
 
Přírodní amfiteátr předhradí Valečova – Valečovské koncertní léto 2013 
 
5. července – Petra Janů s kapelou  - vstupné 250,- Kč  - začátek ve 20 hodin 
19. července – Dalibor Janda a Prototyp - vstupné 290,- Kč  - začátek ve 20 hodin 
 

         Měsíčník Novinky z Kněžmostska vydavatel obec Kněžmost, Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost 
            email: redakce.novinky@knezmost.cz, uzávěrka: 25. den v měsíci   



 


