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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik slov o investiční akci – Stavební úpravy ZŠ Nový
Knín. Celá tato akce vychází ze skutečnosti, že se nám babyboom přelévá
z mateřských škol na první a dále i na druhý stupeň ZŠ. Stávající prostory
tedy přestávají stačit a v našem případě připadala do úvahy půdní vestavba
do obou historických budov školy. Na tuto investici se podařilo získat dotaci
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.
Bohužel od počátku byla akce provázena zádrhely a problémy, které bylo
nutno řešit za pochodu. Jeden z prvních bylo samotné vyklizení půdních
prostor, které byly po desetiletí používány na odkládání vyřazených věcí.
Po vyklizení a odstranění podlah zjistil statik a mykolog, že stávající stropy
nad podlažím pod půdními prostory jsou v havarijním stavu a musí se tedy
odstranit a komplet zbudovat nové. Tyto práce spolu s rekonstrukcí místností pod stropy vyšly celkem na 6,3 mil. Kč. Dále se vyskytly některé další
drobnější vícepráce, u kterých v současné době probíhá kontrola ze strany
technického dozoru a projektanta. Svoje si samozřejmě vyžádaly i zásahy
památkářů, neboť se pohybujeme v městské památkové zóně.
Je jasné, že tato investiční akce zasáhla významně do rozpočtu města,
ale věřím, že výsledkem budou důstojné prostory pro výuku, včetně bezbariérového přístupu a v neposlední řadě opravená fasáda na budově „Spořitelny“.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Pohled na kostel a školu na náměstí v Novém Kníně.
Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 1/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 2. 2020.
Ministerstvem kultury ČR evidováno pod číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: úterý 25. února 2020.
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 26/19 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 18. 12. 2019
• USNESENÍ č. 1-26/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-26/2019-RM
Rada města Nový Knín odvolává
z funkce vedoucí stavebního úřadu
a pověřuje starostu města k ukončení jejího pracovního poměru.
• USNESENÍ č. 3-26/2019-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
ﬁnanční odměnu řediteli Základní
a Mateřské školy dle předloženého
návrhu.
• USNESENÍ č. 4-26/2019-RM
Rada města Nový Knín bere

na vědomí zvýšení ceny pitné vody
Obcí Chotilsko a pověřuje starostu
podepsáním dodatku č. 3 příslušné
dohody.
• USNESENÍ č. 5-26/2019-RM
Rada města Nový Knín bere
schvaluje
pořízení
kompostéru
do školní jídelny a pověřuje starostu podepsáním příslušné kupní
smlouvy.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 18. 12. 2019

USNESENÍ č. 27/20 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
6. 1. 2020
• USNESENÍ č. 1-27/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

pozemcích. V současné době probíhá
jednání s majiteli sousedních pozemků.

• USNESENÍ č. 2-27/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost pana M. J. o odprodej pozemků parc. č. 982/14 v k.ú. Nový Knín
a parc. č. 1/1 v k.ú. Starý Knín, které jsou v majetku města Nový Knín,
a konstatuje, že v současné době
nebude město tyto pozemky prodávat
z důvodu nevyřešených hranic, tvořených stávajícím oplocením na těchto

• USNESENÍ č. 3-27/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání zastupitelstva
města konaného dne 16. ledna 2020
od 19.00 hodin v podkroví radnice
v Novém Kníně.
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• USNESENÍ č. 4-27/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana K. Z. o odpracování
zpravodaj

obecně prospěšných prací u města
Nový Knín a konstatuje, že momentálně má město naplněné kapacity
a není možno obecně prospěšné práce vykonat.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 6. 1. 2020

SDĚLENÍ RADNICE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek 20. 2. 2020
od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

ČTVRTEK

20. 2.
2020

Oznámení ﬁnančního úřadu
STŘEDA

Dne 4. března 2020 od 13.30 do 16.30 hodin budou na Městském úřadě Nový Knín v podkroví radnice pracovníci Finančního úřadu Příbram vybírat daňová přiznání za rok 2019.

4. 3.
2020

Poplatek TKO pro rok 2020
Poplatky za odvoz tuhého komunálního odpadu můžete platit hotově v podatelně MěÚ Nový Knín v úřední dny v pondělí
a ve středu od 7.00 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin. V pokladně (1. patro – kancelář matriky) můžete v úřední dny a ten
samý čas zaplatit poplatek kartou i hotově.

2020

Poplatek za 120 l popelnici:
•
•
•
•

týdenní vývoz za 2100,- Kč
1x za 14 dní za 1400,- Kč
sezónní svoz za 1950,- Kč
rekreační objekty 700,- Kč/za nemovitost

Novoknínsk¯

zpravodaj
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Slevy pro seniory jsou:
• 300,- Kč pro manželský pár
• 600,- Kč pro samostatně žijícího seniora
- za těchto podmínek:
• 1. svoz TKO 1x za 14 dní
• 2. v nemovitosti je/jsou trvale hlášen/í pouze žádající senior/ři
• 3. senior/ři jsou v dané nemovitosti trvale hlášeni
Sleva nemůže být uznána seniorskému páru, pokud jeden z manželů má
trvalé bydliště jinde.
Splatnost poplatku je do 28. 2. 2020.

NEPOŘÁDEK OKOLO KONTEJNERŮ, VYKRÁDÁNÍ ELEKTROODPADU A TŘÍDĚNÍ VŠEOBECNĚ – KAM S TÍM
Nepořádek kolem kontejnerů
Vyzýváme občany, aby dodržovali u kontejnerů
pořádek.
Vše, co ke kontejnerům přivezete, vložte přímo
do nich. Pokud máte větší množství, nebo se věc
do kontejneru objemově nevejde, zavezte to ZDARMA
do sběrného dvora na adrese Masnerova 97, Nový
Knín.

Vykradený kontejner na elektroodpad
Rádi bychom upozornili na vykrádání a bezohlednost lidí, kteří odkládají elektroodpad do kontejneru v Novém Kníně.
Kontejner u prodejny COOP je několikrát do roka vypáčen a vykraden,
daná situace se řeší s městskou policií Nového Knína zvýšeným dozorem.
Dále bych ráda upozornila na neukázněnost s tříděným odpadem.
Do elektroodpadu patří jen elektro, tzn. že tam rozhodně nepatří: fritéza
i s přepáleným olejem, textil, lejna, baterie, žárovky, plechovky a ostatní
komunální odpad. Je zajímavé, že tohle zanechávají lidé pouze v kontejneru v Novém Kníně a v Libčicích je pouze elektroodpad.
Do tohoto červeného kontejneru patří tedy pouze elektroodpad (vše na elektriku a spotřebiče na baterie ve velikosti, která projde dvířky) a nic jiného!
Větší kusy elektroodpadu můžete odvézt do sběrného dvora, anebo je
můžete zanechat před hasičskou zbrojnicí v Libčicích na určeném místě.
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KAM S TÍM
• VHS – patří do žlutého kontejneru na plasty a není třeba je rozebírat.
• CD, obyčejné žárovky – jsou tuhý komunální odpad, tudíž patří do Vaší
popelnice.
• Jedlé oleje – ve sběrných hnízdech na Sídlišti, u prodejny COOP v ul.
Na Smíchově, v Sudovicích a v Libčicích jsou od roku 2019
umístěny žluté popelnice s kulatým horním otvorem, kam
lze použitý jedlý olej ze smažení vyhodit v plastové nebo
skleněné lahvi. Samozřejmě můžete jedlé tuky odevzdat
i ve sběrném dvoře. Proto apelujeme na naše občany, aby
třídili i jedlé tuky a nevypouštěli je ani v malém množství
do kanalizace a v Libčicích do svých jímek. Zanáší si tak nejen svoje odpadní trubky, ale hlavně čističku odpadních vod!
• Cartridge a tonery do tiskáren – můžete také zanechat na radnici
a ve sběrném dvoře.
• Použité baterie – můžete odkládat na radnici, v obou prodejnách COOP,
v prodejně Barvy a laky Hostivař a také ve sběrném
dvoře.
• Co se týká zářivek, výbojek a LED diod, ty můžete odevzdat na radnici
a samozřejmě ve sběrném dvoře.
Pokud si nevíte rady, kam s kterým odpadem, můžete mě kontaktovat
na tel: 318593015 nebo e-mailem: jana.kolkova@mestonovyknin.cz.
Jana Kolková – odpadové hospodářství

POZVÁNKA
Pozvánka na výroční členskou schůzi
Českého rybářského svazu, z. s.,
místní organizace Nový Knín.
MO Nový Knín pořádá v pátek dne 28. 2. 2020 od 18.00 hod.
výroční členskou schůzi v hotelu "U Mikulášků" na náměstí v Novém Kníně.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zve za MO

Novoknínsk¯

Předseda Ing. David Veselý
Jednatel Radek Stočes

zpravodaj
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PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme za setkání s Vámi, byla to setkání radostná.
Přejeme mnoho dobrého a krásného v roce 2020.

Sbor dobrovolných hasičů v Novém Kníně by touto cestou rád poděkoval
odstupujícímu veliteli Stanislavu Fouknerovi.
Funkci velitele vykonával dlouhých 15 let a byl tažným motorem všech
akcí, které jsme podnikali. Hlavně díky jeho obětavé práci je dnes SDH
v Novém Kníně funkční. Věříme, že nás bude podporovat i nadále.
S díky SDH Nový Knín

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH NOVÝ KNÍN
Počátkem ledna letošního roku se uskutečnila výroční valná hromada
SDH Nový Knín.
Nejdůležitějším bodem tentokrát byly volby do výboru SDH. Na základě
výsledku hlasování je výsledek voleb následující:
•
•
•
•
•

Anna Říhová Kalianková – starosta sboru
Miroslav Konopásek st. – náměstek starosty
Lukáš Dragoun – velitel
Olga Konopásková – jednatel
Martin Maleček – hospodář

Připomínáme všem členům sboru, že příspěvky na letošní rok lze uhradit v místní knihovně u paní Kápičkové, případně u paní Konopáskové
v budově radnice Nový Knín. Děkujeme.
Olga Konopásková

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2020
V letošní Tříkrálové sbírce jsme v našich farnostech vybrali rekordní
částku 100 296 Kč. Kasičky byly úředně rozpečetěny a po sečtení byla celá
částka podle regulí sbírky zaslána na ústřední sbírkové konto. Část bude
využita v diecézi a část v mezinárodní pomoci. Na naše záměry dostaneme zpět 65 % celkového objemu. O použití prostředků Vás budeme informovat ke konci roku. Předpokládáme, že prostředky použijeme v sociálních
a zdravotních službách a také k přímé pomoci potřebným lidem.
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dr. Stanislav Žák, ředitel Charity Starý Knín

KERAMIKA PRO ČÁPATA
Protože keramika má z našich kroužků největší
úspěch, rozhodli jsme se zařadit ji v našich knínských dětských skupinách do běžného dopoledního programu. Na odpolední kurzy keramiky chodí všechny věkové kategorie včetně dospělých, ale
i předškolních dětí. Zdálo by se, že pro děti, které
ještě nedovedou držet správně pastelku a nakreslí
leda hlavonožce, je na keramické tvoření brzy. Opak
je ale pravdou. Pro malé děti je práce s plastickou
hmotou velmi prospěšná, a to právě pro procvičení
jemné motoriky. Pomůže jim to i k tomu, aby dokázaly dobře – volně a lehce držet tužku a později lépe psát. Modelování
předmětů je učí také prostorové orientaci a v neposlední řadě modelování
rozvíjí představivost a schopnost soustředění. Některé děti se dokážou lépe
vyjádřit v prostoru než na papíře, některé jsou prací s hlínou tak fascinované, že se od ní nedokážou odpoutat. Často jim tato záliba vydrží i do pozdějšího věku. Ovšem i ty děti, které u tvoření tak dlouho nevydrží, mají
z této aktivity prospěch. Přírodní materiál, jakým je keramická hlína, dětem přímou zkušeností dává informaci o fyzikálních a přírodních zákonech.
Často stačí hraní si s hmotou prostě tak, jak by si byly venku hrály v bahně.
Hlína, dokud je plastická, je jako živá, dá se s ní krásně vařit, hrát pohádka, příběh... Její výhoda proti plastelíně je hlavně v tom, že ji lze vypálit
a výrobek uchovat. Dalšími výhodami jsou její čistě přírodní povaha a také
možnost vytvářet velké objekty.
Když jsme se nad všemi těmi přínosy zamysleli, rozhodli jsme se dopřát
tvoření s hlínou všem dětem v našich dětských skupinách pravidelně (příležitostně jsme tuto aktivitu zařazovali už dřív). Proto každé úterní dopoledne
budeme věnovat nádhernému tvoření z přírodní hlíny. Těšíme se také, že
v létě opět vyzkoušíme některé naše výrobky vypálit přímo v ohni, po pravěkém způsobu. To bude pro děti velký zážitek. Budou při tom, když se
z křehkého suchého výrobku v žáru stane pevný, a uvidí, jaké na něm dokáže oheň vykouzlit barvy. Toto píše Veronika Tymelová v knize Keramika
pro život s přírodou: „...nabídnu jim (dětem) bezpečné nástroje... a nechám
je objevovat svět hlíny... cílem je rozvoj smyslů, jemné motoriky, koordinace
a koncentrace.“ „Mým cílem je posunout prostřednictvím tvorby sebe a své
děti směrem k jinému, hlubšímu chápání přírody.“
Novoknínsk¯

zpravodaj
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To vše platí i pro naše tvoření s Čápaty. Žijeme v blízkosti volné přírody,
proč ji nevpustit víc i dovnitř? Proč nenechat děti pohrát si s hlínou – bahnem, když je to pro ně tak zábavné a zároveň prospěšné? Dotýkat se hlíny
znamená dotýkat se Země.
Na nové keramické tvoření se těší
Johana Dvorská

OHLÉDNUTÍ ZA BETLÉMSKÝM SVĚTLEM
Každým rokem se odpoledne 23. prosince vydávají skauti a skautky
z Nového Knína po městě, aby před Štědrým dnem přinesli do vašich domovů Betlémské světlo. Stejně tomu bylo i koncem roku 2019.
Odkud se u nás v Kníně vzalo? Světýlko převezme z věčného světla
v Betlémě, místě narození Ježíše Krista, koncem listopadu tzv. „Dítě světla“.
Jedná se o vybraného kluka nebo holku, které za jejich zásluhy nominovala nějaká veřejně prospěšná organizace. V roce 2019 to byla jedenáctiletá Victoria z mládežnické části Červeného kříže. Z Betléma se světýlkem
dítě putuje leteckým speciálem do Rakouska. Ve Vídni pak během slavnostní bohoslužby dostávají plamínek skauti z jednotlivých evropských zemí.
Za Českou republiku se mše účastní skauti z Brna, kteří začínají putování
Betlémského světla vlaky po celé republice. Vlakem se dostává světýlko
o předvánočním víkendu i na Dobříš a odtud pak závěrečná cesta autem
až do Knína. Během té dlouhé cesty se světýlko udržuje v lucerničkách,
petrolejových lampách a nejrůznějších svíčkách, skauti o něj pečují, aby se
v domovech na Vánoce rozzářil plamínek skutečně až z Betléma.
A proč vlastně Betlémské světýlko na Vánoce? Kde se tradice vzala?
V roce 1986 uspořádal rakouský rozhlas a televize v Linci sbírku pro zrakově postižené děti a chtěli ji něčím ozvláštnit. Napadlo je podle jedné pověsti z křižáckých výprav dopravit před Vánoci do Rakouska světlo právě
z Betléma. Světýlko mělo být poděkováním těm, kteří pomáhají postiženým
dětem. Nápad se zalíbil a už druhý rok byli na pomoc s roznášením přizváni rakouští skauti. Vznikla nová vánoční tradice, která se rozšířila po celé
Evropě a už v roce 1989 bylo Betlémské světýlko dovezeno i do Československa.
Roznášení Betlémského světla je tradicí i u nás v Novém Kníně. Každý rok je jedno centrální místo, v posledních letech u skautské klubovny (v průchodu u knihovny), kam si můžete pro plamínek přijít. Skauti
a skautky podle možností roznáší i po městě. Cílem je přinést vánoční pohodu nejbližšímu okolí a udělat před svátky lidem radost. Světýlko je symbolem přátelství, míru a také naděje, že nikdo není ve světě sám.
V České republice není rozdávání Betlémského světla spojeno s žádnou
sbírkou, přesto se nám čím dál častěji stává, že lidé chtějí přispět a něco skautům za světýlko dát. Betlémské světýlko je pro všechny zdarma a opravdu
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nic nechceme, ale ne vždy se roznášejícím dětem podaří odmítnout. Peníze
jsme v minulosti využívali na sladkou odměnu nebo drobnost do klubovny.
Loni už byla částka vyšší, proto jsme několik stovek přispěli do Tříkrálové
sbírky. Letos máme díky vám zase víc a opět budeme uvažovat, komu darovanými penězi uděláme radost. Děkujeme, ale do příštího roku prosím
pamatujte, že Betlémské světýlko je radostí a symbolem Vánoc, za které je
největší odměnou vlídné přijetí a úsměv.
„Není žádného světla, jež by svítilo jen pro sebe. Každé štěstí osvětluje svět.“ Hans Margolius
Skauti a skautky přejí klidný a úspěšný rok 2020.

ÚNOR VE FARNOSTI
1. 2. oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu
15.00 mše sv. ve Velké Hraštici
17.00 mše sv. v Novém Kníně
2. 2. 8.30 mše sv. v Boroticích
10.30 mše sv. ve Starém Kníně
Při těchto bohoslužbách budou požehnány svíce.



Svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.), lidově nazývaný Hromnice,
připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše čtyřicet dní po jeho
narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu.
V chrámě se pak setkali s osmdesátiletou prorokyní Annou a se starcem
Simeonem. Ten v malém Ježíši rozpoznal „Světlo k osvícení národů“. Proto
je tento svátek doprovázen žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v těžkých
a temných chvílích života, např. i při bouřce...
Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit
ve tmě, ale bude mít světlo života. To světlo svítí v temnotě, ale tma
je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)
Svátek Hromnic vyzdvihuje slova starce a proroka Simeona, který malého Ježíše nazval „světlem“. Proto se tento svátek postupně v dějinách vyNovoknínsk¯
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víjel ve slavnost světla. Teplé světlo svící je výstižným symbolem pro světlo
větší, které vychází z Ježíše Krista. Světelné procesí – viditelné střetnutí
tmy a světla – nám má dodat odvahu, abychom setkávání s Bohem vnímali
jako jedinou cestu, která může dát každé temnotě a chaosu smysl.
Světlo je podle biblického pojetí všechno, co ukazuje cestu k Bohu.
K Bohu, ve kterém je plnost života, dobra, radosti a štěstí. Protikladem
světlu je tma: symbol smrti, slz a neštěstí. Jít ke světlu znamená jít tam, kde
je vše jasné. Ale i naše viny. A přeci to stojí za to. Protože toto světlo je světlo
léčivé. Cílem jeho působení je záchrana člověka, ne jeho zničení.
Ježíš-světlo je vrcholným projevem
Boží zachraňující lásky.

Úmysly apoštolátu modliteb na měsíc únor
Všeobecný úmysl: Naslouchat volání uprchlíků
Modleme se, abychom slyšeli a brali vážně naléhavé volání migrantů, našich sester a bratří, kteří upadli do rukou bezohledných převaděčů.
Národní úmysl: Za lékaře a zdravotníky – ať na přímluvu sv. Anežky
ani v nejsložitějších situacích nepodléhají pokušení rozhodovat o životě
a smrti.
Do nového roku Vám žehná
P. Josef Andrejčák O.Cr.


Ve všední dny:
- v úterý a v pátek v 17.00 hod. a ve středu v 8.00 hod. budou bohoslužby
na faře ve Starém Kníně v teple.



• 11. 2. Den nemocných: Na Pleši pan biskup Karel Herbst
• 26. 2. vstupujeme do postní doby, je Popeleční středa, den přísného
postu.



Ještě malé ohlédnutí za rokem 2019
• Opravy:
Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně
- Zhotovení a montáž zvonu v Novém Kníně
- Dokončení rest. prací na kazatelně v Novém Kníně

98 615,- Kč
303 830,- Kč

Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti
- Truhlářské práce na kazatelně
- Proběhlo restaurování hlavního oltáře a tří plastik

25 320,- Kč
158 000,- Kč

• Statistika duchovních úkonů:
- Křty: 8
- Svatby: 3
- Pohřby: 28
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Odpověď na příspěvek Ing. Jiřího Neudörﬂa uveřejněný v Novoknínském zpravodaji v měsíci listopadu 2019 – aneb erozní
událost potřetí.
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že v listopadovém vydání bylo citováno mé jméno
a zároveň byl zmíněn i Myslivecký spolek Hubert Malá Hraštice v souvislosti s čerpáním dotací ze zemědělské činnosti, rád bych se k tomuto příspěvku
vyjádřil.
Předně musím sdělit, že vztahy mezi zástupci ZS Dobříš a MS Hubert Malá
Hraštice jsou delší dobu poněkud vyostřené, což možná někteří poznali z příspěvku jednatele ZS Dobříš Ing. Jiřího Neudörﬂa. Začátek těchto vyhrocených vztahů spadá do období let 2003–2005, kdy ZS Dobříš začala velice
důsledně soudně uplatňovat škody způsobené zvěří v obrovských lánech zemědělských plodin po mysliveckých spolcích (řepka, kukuřice, pšenice). MS
Hubert pro změnu uplatnilo škodu způsobenou na zvěři při sečení jetele.
Právě do tohoto období spadají počátky „zemědělského podnikání“ mysliveckého spolku Hubert a zároveň mé osoby. V podstatě se jednalo o důsledek soudních tahanic, kdy jsme jako jediné východisko k zamezení vzniku
škod v obrovských lánech monokultur viděli rozdělení těchto lánů menšími
políčky pro zvěř na pozemcích vlastníků, kteří nám pozemky k tomuto účelu pronajali. V obrovských lánech monokultur zemědělských plodin-množíren divočáků (kukuřice, řepka) je téměř nemožné jakkoliv snižovat stavy
zvěře!
Novoknínsk¯
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V tomto období jsme zároveň využili dotační titul Biopásy – agroenvironmentální klimatické opatření. Jak už název napovídá, jedná se o dotační titul sloužící nejen ke zpestření rozmanitosti krajiny, ale zároveň plní obrovskou protierozní funkci, tzn. že biopásy zadržují vodu v krajině! Porost
biopásů se nesmí chemicky ošetřovat a na polích zůstává celý rok (úroda se
nesmí např. sekat a používat pro bioplynové elektrárny). V dotacích za biopásy je zahrnuta i částečná „ztráta z výnosů ze zemědělské činnosti“. Bohužel velkoplošní zemědělci tento dotační titul využívají minimálně. Jsem
přesvědčen, že pokud by v lánu Na Skalech, na Dražeticích a v Mokrovratech (katastry, na nichž ZS Dobříš svou činností způsobila rozsáhlé záplavy)
byly Zemědělskou společností Dobříš osety 2–3 biopásy, nemuselo dojít k takovým obrovským škodám na majetku v důsledku odtékající vody s ornicí
právě z těchto pozemků. Pro zemědělského nájemce je určitě jednodušší
a ekonomicky výhodnější osít lán jednou plodinou. Bohužel důsledky jsme
viděli. Nový Knín možná mohla zasáhnout záplavová vlna i z lokality Kamenitá. Protože zde ale hospodaří daleko více drobných zemědělců včetně
MS Hubert Malá Hraštice a moje osoba (2 lesíky + políčka a biopásy), právě
díky rozdělení kdysi 70 ha lánu se další velké erozní události z této oblasti
podařilo zabránit.
Výmluvy, že „hodně zapršelo“, myslím, dnes už neobstojí, protože problematika přívalových srážek s odplavováním ornice a následným ničením
majetků občanů v souvislosti s velkoplošným přechemizovaným průmyslem
se pravidelně opakuje již několik desítek let. Vím, o čem píši, protože i moje
nemovitost v Malé Hraštici byla za posledních 25 let 3x zničena právě v důsledku velkoplošného zemědělství.
Proto jsem v letošním roce splnil svoji občanskou povinnost a na portál
„Hlášení eroze“, který je v provozu již několik let, ale téměř nebyl využíván, nahlásil všechny erozní události způsobené hospodařením ZS Dobříš
(Dražetice a zaplavení Libčic, Mokrovraty 2x, Skala atd.). Možná jsem tímto
ulehčil obecním úřadům od nepopulárního činu.
Všechny mnou nahlášené erozní události Pozemkový úřad Příbram prošetřil a zaznamenal v mapách. V důsledku nahlášených erozních událostí
by v budoucnu mělo dojít ke změně hospodaření v postižených lokalitách
tak, aby se tyto již neopakovaly.
Zároveň jsem nahlášením udělal první krok, který je nutný k uplatnění
náhrady škody vzniklé v důsledku velkoplošného hospodaření. Tuto náhradu mohou požadovat poškození v tomto případě po ZS Dobříš. Judikatura
v této problematice již existuje. Jen je zapotřebí, aby ti, kterým byl zničen
majetek, důsledně uplatňovali škodu. Tzn. stejně důsledně, jako v roce 2019
požaduje ZS Dobříš ﬁnanční náhrady na údajné škody na kukuřicích způsobené zvěří po mysliveckých spolcích, ten knínský nevyjímaje!

Odpověď na příspěvek Ing. Jiřího Neudörﬂa, jednatele Zemědělské společnosti Dobříš, spol. s r.o

Petr Chlumecký
Malá Hraštice 139
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V Novoknínském zpravodaji listopad 2019 byla otištěna odpověď Ing. Jiřího Neudörﬂa, jednatele Zemědělské společnosti Dobříš, spol. s r.o. Je to
reakce na článek Bohumila Chlumeckého uveřejněný v Novoknínském
zpravodaji, poukazující na nevhodné obhospodařování na pronajatých zemědělských pozemcích Řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Tyto pozemky jsou evidovány v katastru obce Starý Knín, umístěny západně od kostela
ve Starém Kníně.
Toto nevhodné obhospodařování způsobuje již zhruba po dobu třiceti let
velký odnos vrchních nejúrodnějších půdních vrstev při vydatných dešťových srážkách a k poslednímu velkému odnosu došlo na těchto pozemcích
1. 9. 2019.
Podle platného Zákona na ochranu zemědělského půdního fondu se nesmí pěstovat některé zemědělské plodiny na orné půdě s vyšší svažitostí,
u kterých by jinak docházelo k nadměrnému vodnímu odnosu vrchních
nejúrodnějších půdních vrstev při vydatných dešťových srážkách. Bohužel od doby platnosti tohoto výše uvedeného zákona nebyla legislativně
schválena jeho sankční vyhláška, a v důsledku tohoto stavu se tento zákon v mnoha případech nedodržuje. Tím vznikají velké škody na úrodnosti svažitějších zemědělských orných půd a schopnosti těchto půd rychlého
zasakování vodních srážek. Další velké škody v důsledku velké vodní eroze
vznikají například ve vodním zatopení bytových a průmyslových objektů
směsí vody a erodovaných půd a zanášení rybníků a vodních nádrží půdními splachy.
Vodní eroze zemědělských půd jsou v gesci Ministerstva životního prostředí a současný ani minulý ministr tohoto ministerstva tento problém nevyřešil tak, aby sankční vyhláška vstoupila v platnost. Jestliže by tato sankční vyhláška vstoupila v platnost, tak by hlavně velké zemědělské podniky
musely změnit své osevní postupy a to by jim znesnadňovalo zemědělské
obhospodařování. Mezi tyto velké zemědělské podniky patří například podnik Agrofert a Zemědělská společnost Dobříš. Nevhodným zemědělským
obhospodařováním došlo také ke zmenšenému zásaku vody při vydatných
vodních srážkách. Je to například způsobeno tímto:
1/ Na ornou půdu se dostává nedostatečné množství slamatého hovězího hnoje v důsledku toho, že se snížily stavy hovězího dobytka oproti roku 1990
v ČR na zhruba jednu třetinu, a v důsledku toho, že se tento slamatý hnůj
také využívá v bioplynových stanicích k výrobě elektrické energie a tepla.
2/ Na ornou půdu se dostává oproti letům před rokem 1990 minimální množství kompostového substrátu.
3/ Na orných půdách dochází jen v nedostatečném množství k hluboké orbě
tak, aby se slamatý hovězí hnůj dostal do hlubších půdních vrstev tak,
aby se zvýšil zásak vodních srážek do orničních vrstev a voda se v nich
zadržovala.
Novoknínsk¯
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4/ Nadměrně hmotnou zemědělskou technikou dochází k zhutnění orničních vrstev, které nejsou potom schopné zasakovat vodní srážky a ty
potom rychle odtékají z orných půd.
5/ Chemickými jedovatými postřiky proti chorobám zemědělských plodin
a hmyzím škůdcům dochází k zabíjení žížal, které svými chodbičkami
také zvyšují zásak vodních srážek do orničních vrstev.

ností
vyplnění
po síti) odsouhlasilo zastupitelstvo
města na svém
zasedání 20. dubna 2017. Termín
pro vyplnění byl
poslední květen
2017
(poměrně
šibeniční, uvážíme-li, že dotazník byl zveřejněn na přelomu
dubna a května)
a ještě v první
polovině roku se
mělo odehrát setkání s občany nad výsledky. Trochu jsem se tehdy bál, že
o to setkání přijdu, protože v červnu jsem jel na Ledro – byly to však liché
obavy, vyhodnocení odpovědí všech 88 (slovy osmdesáti osmi) respondentů
trvalo déle. „Ještě první polovina roku“ nakonec nesla datum 17. října 2017.
Na onom setkání byly představeny výsledky a přislíbeno další setkání, které
se mělo konat někdy začátkem roku 2018 a na kterém se měly některé body
projednávat konkrétněji. K tomu však už nedošlo vůbec. Někdy začátkem
února 2018 se na městském webu objevil aspoň zápis z onoho setkání. Když
jsem později vznesl e-mailový dotaz na MAS Brdy-Vltava, kdy se to slibované
druhé setkání uskuteční, dostal jsem odpověď, že nyní už ne, protože se přiblížily volby. Narychlo spíchnutý plán rozvoje města (myslím, že na některé
nedostatky jsem tehdy upozorňoval i já, ty největší MASka opravila obratem)
tak schvalovalo až zastupitelstvo, které vzešlo z voleb na podzim 2018, a to
na svém zasedání 21. února 2019. Takže plán, který nám umožňuje žádat
o dotace na projekty, které v něm máme zahrnuty, máme schválen, a pokud
se náhodou objeví dotační titul na něco, na co jsme zapomněli, ale přitom by
se nám to hodilo, lze onen plán aktualizovat.

Z výše uvedených informací je patrné, že v případě většího nedostatku vodních srážek například po roce 2020, jak předvídají někteří klimatologové, budou výnosy zemědělských plodin na některých zemědělských
pozemcích jen minimální, a v důsledku tohoto stavu nastane i větší dovoz
základních potravin do ČR, než tomu bylo v předcházejících letech. V důsledku tohoto stavu dojde i k většímu zdražení základních potravin v ČR.
Bylo snad zneúrodňování a zastavování zemědělských půd v ČR v minulých letech záměrné?
Emanuel Svoboda
strážce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje

O dokumentech pro rozvoj města
Od té události uplynulo už několik měsíců, ale možná by stálo za to se
k ní vrátit. A možná ještě trochu dále zpět. V září 2019 se konalo veřejné
projednávání územního plánu Nového Knína – včetně všech osad, které
k němu náleží. Jde o jeden z dokumentů komunálního plánování, podle
něhož by se mělo město rozvíjet. Dalšími dokumenty jsou program rozvoje
města (někdy se používá označení strategický plán), případně regulační
plán. Program rozvoje města (strategický plán) byl schválen poměrně nedávno, na novém územním plánu (protože tomu dosavadnímu skončí platnost) se pracuje (veřejné projednání návrhu bylo jedním z kroků jeho zpracování), a pokud jde o regulační plán, ten nás nejspíš čeká a bude se týkat
poměrně rozsáhlých částí města.
Vezměme to však po pořádku.
Pokud jde o strategický plán rozvoje (plán rozvoje města apod.), to je
dokument, který má vyjadřovat předpokládaný rozvoj – měl by obsahovat
SWOT analýzu (soupis výhod, nevýhod, příležitostí a hrozeb) a na základě
toho stanovit, co by se v obci či městě mělo vybudovat a kdy.
O tomto dokumentu se v našem městě začalo uvažovat už někdy na přelomu let 2014–2015. První návrh se v zastupitelstvu objevil 19. února 2015. Tehdy nebyl schválen, byv shledán nekvalitním. Pak se nějakou dobu nic nedělo,
a to až do dubna 2017. Tehdy šest členů zastupitelstva ve spolupráci s MAS Brdy-Vltava vypracovalo dotazník k dalšímu rozvoji města a předložilo zastupitelstvu. Zveřejnění dotazníku v Novoknínském zpravodaji a na webu (s mož-
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Pokud jde o územní plán, jeho cílem je stanovit uspořádání územního
celku, tj. kde se má co stavět, kde by měl být park, kde supermarket, kde
továrna apod. Jeho zpracování je s ohledem na řadu zájmů, které do jeho
tvorby vstupují, během na dlouhou trať – své připomínky mohou mít (a často mají) dopraváci, správci vodních toků (například nám Povodí Vltavy mluví do plánované cyklostezky), památkáři (v našem případě v míře nikoli
nepatrné), ekologové a další. K tomu dodejme, že někteří majitelé by rádi
své dosud zemědělské pozemky změnili na stavební.
Veřejné projednávání návrhu, které se konalo loni 11. září, tak bylo jen
jedním bodem na poměrně dlouhém putování.
A konečně tu máme plán regulační. Jde o plán, který dále zpřesňuje podmínky výstavby či jiného využití ve vybraných částech města či obce. Dosud
Novoknínsk¯
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naše město nic takového nemělo, ale možná bude muset mít. V textové části
návrhu územního plánu1 je jeho vypracování zmíněno na stranách 69 až 73.
Tento regulační plán2 by měl zahrnovat novoknínskou městskou památkovou zónu a poměrně rozsáhlá území v jejím okolí, v zásadě to území, které je zaznamenáno jako zastavěné na mapách tzv. stabilního katastru3. Což
je poměrně dost velká část města, i když nevím, zda zrovna polovina, jak
jsem také zaslechl. Vymezme si to aspoň přibližně. Ve směru na Malou Hraštici končí území zachycené plánem stabilního katastru zhruba u nynějšího
mostu do Jatecké ulice, Krcál už stál o samotě, téměř na samotě byl i mlýn
Čámských (v jeho sousedství tehdy byly dva domky). Ve směru na Sudovice
končilo zastavěné území Starou poštou, i když ta budova tehdy vypadala
úplně jinak než dnes (v současné podobě jde o novostavbu ze začátku 20.
století, jejíž fasády byly upraveny koncem 20. století z důvodu zateplení
budovy), součástí historického intravilánu je též plácek zvaný Na Flusárně. Ve směru na Dobříš končil v roce 1840 intravilán zhruba tamtéž co
dnes – staroknínským hřbitovem, který tehdy ovšem byl menší. Ve směru
na Libčice končila zástavba budovou někdejší včelařské školy, jejíž zahrada
tehdy ovšem zabírala i parcelu nynější hasičárny. Ostatně Zahradní ulice
byla hranicí zastavěné plochy do doby nedávné, ještě začátkem 90. let 20.
století. Pokud jako ústřední prostor města chápeme náměstí Jiřího z Poděbrad, nejdále se od něj historická zástavba vzdalovala ve směru na Kozí
Hory – tam zaujímala celou nynější ulici Na Smíchově a Kozohorskou (včetně protější levobřežní zástavby) zhruba po most k letnímu kinu. Z nynější
ulice Na Vyšehradě však tehdy stály na novoknínské straně jen spodní čtyři
domky, na té staroknínské jen jeden. Lze si představit, že regulační plán
bude na daném území trvat na zachování dosavadních uličních a stavebních čar, řešit bude i výšku zástavby.
Regulována by měla být některá i nezastavěná území tak, aby zůstaly
zachovány některé výhledy apod.
S regulačním plánem se naopak nepočítá v historickém intravilánu Sudovic.
Nyní už jde „jen“ o to, co my teď s tím. Protože – přiznejme si to – každá
regulace je dvojsečná.
Na jedné straně více či méně omezuje vlastníky nemovitostí v jejich budovatelské fantazii, pokud je (pakliže je příliš přísná) vyloženě neškrtí a neznemožňuje jim zvelebovat své nemovitosti. Myslím, že by bylo nešťastné,
pokud by například v ulici Na Smíchově onen plán neumožnil majiteli níz-

kého přízemního domku zvýšit stěny o metr a tak využít podkroví. Podle
mě to, co je potřeba konkrétně v této ulici chránit, je hlavně dosavadní stavební čára a výška zástavby jen v míře nezbytně nutné.
Na straně druhé může dobře nastavená regulace zabránit některým
zrůdnostem. Například to stavení, které vyrůstá vedle benzínové pumpy,
není zrovna nejlepším urbanistickým počinem (snesitelné by bylo tak o patro nižší, ale vyplatila by se v takovém případě investorovi jeho výstavba?).
A to jsme pořád ještě nedopadli nejhůře – jako odstrašující příklad bych
jmenoval čtrnáctipatrový věžák za jižní stranou dobříšského Mírového náměstí. Jako jiný odstrašující případ bych uvedl náměstí v Deštné v okrese
Jindřichův Hradec, kde některé novodobé budovy nerespektují historickou
uliční čáru (a navíc tam relativně nedávno byl zbourán celý blok domů severně od kostela) a podle toho to náměstí také vypadá.
Takže regulovat, či ne? A neměla by otázka spíše znít „do jaké míry“?
A nemělo by se, když na to přijde, uspořádat nějaké veřejné setkání? A to
nejlépe právě se zástupci památkové péče a hledat při něm taková řešení,
která by umožnila, aby se zlepšování kvality bydlení nažralo a památkové
hodnoty města zůstaly celé? Protože to první by si zasloužili ti, kdo vlastní
nemovitosti v památkové zóně a okolí, to druhé pak město jako takové –
a s ním my všichni, kdo k němu máme nějaký citový vztah.

Na oficiálním městském webu jsem soubor již nenašel, existuje ovšem lokální kopie v mém blogu: https://novyknin.files.
wordpress.com/2019/07/novy-knin-navrh.pdf, jednotlivé části návrhu jsou dostupné z článku https://novyknin.wordpress.
com/2019/07/12/verejne-projednani-uzemniho-planu/.
2
Více o tom, co je to regulační plán, se lze dočíst například zde: https://frankbold.org/poradna/uzemni-planovani/uzemni-planovani/nastroje-uzemniho-planovani/rada/co-je-regulacni-plan-a-verejne-prostranstvi a částečně i zde: https://domek.ochrance.cz/
uzemni-plan/uzemni-a-regulacni-plan/.
3
Stabilní katastr byl soupis údajů o půdním fondu v předlitavské části Rakouského císařství z první poloviny 19. století. Jeho součástí byly i podrobné mapy, které dodnes dávají možnost udělat si obrázek mj. o tehdejší zástavbě (mapy barevně rozlišovaly i to,
zda budovy byly zděné či dřevěné). Pro Novoknínsko byl stabilní katastr pořizován v roce 1840. Více lze najít např. Ve Wikipedii:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabiln%C3%AD_katastr
1
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Miloš Hlávka

Berme ohled na zvířata
Vážení spoluobčané,
člověk se nemá otáčet zpátky, udělám to. Obracíte se na mně, ale nemám
glejt na to, dělat tiskového mluvčího. Štědrý den. Postrádali jste koledy? Já
také, ale odpoledne jsme se dočkali. Začali hrát „Hajdom Hajdom“ to je tu
provyli psi paní „Chovatelky“. Pak přišlo na řadu „Narodil se Kristus pán“
opět zkrácená verze a byl proslov. Po proslovu se spustila „Tichá noc“ utnutá v půlce a byl konec. Zřejmě to zavinilo téměř jarní počasí. Místo svátků
klidu se trénovalo na Silvestra po celém Kníně. To vadilo i mě! A jsme u Silvestra. To co bylo letos nemá obdoby. Rachejtle, petardy a nevím co ještě
všechno bouchaly od odpoledne. Cpeme psy prášky, aby se uklidnili a to
všechno pro něčí kratochvíle. Novým spoluobčanům vadí i kokrhání kohouta a tohle ne? Stále se mluví o zákazu těchto oslav, ale jen mluví! Bydlíme
tu v přírodě, tak by bylo na místě brát ohled i na divokou zvěř. Zvěře ubývá
a těmito hrátkami jim nepomáháme. Právě naopak! Tak slavme, ale s mírou a berme ohled na domácí i zvířata žijící v přírodě. Jsem s vámi, také
bych tyto oslavy zakázala!!
Vaše Jiřina

Novoknínsk¯
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Záhada Mikule nebo Chvojná (možná) rozřešena
Záhy poté, co jsme se se Štěpánkou a jejími rodiči na podzim roku 1993 přistěhovali
do Nového Knína, jsme narazili
na jednu místní zvláštnost. Kopec nad naším novým domovem
je na všech mapách důsledně
označován názvem „Chvojná“.
Místní však o něm bez výjimky
mluvili jako o „Mikuli“.
Naše sousedka, paní Kahounová, která přesně věděla, kam se
vydat do lesa na houby nebo jiné
lesní plody, s oblibou říkávala:
„Mikule dá vše“. Nikdy jsem ale ji
ani nikoho jiného neslyšel říct, že
jde na houby na Chvojnou.
Vrtalo nám to hlavou, ale
měli jsme i jiné starosti, takže
jsme po důvodu tohoto jevu nepátrali a vzali jsme jej prostě
na vědomí jako fakt.
Teprve nedávno jsem si v knize Zlato na Novoknínsku (Český
klub zlatokopů, Česká geologická služba, Hornické muzeum Příbram, Město Nový Knín, 2003)
všiml na straně 15 mapky z roku
1895. A ejhle, hlavní vrchol je
i zde označen názvem „Chvojná“, ale nižší, v terénu nepříliš zřetelné vrcholy směrem na západ a jihozápad od hlavního vrcholu nesou názvy „Malá Mikule“ a „Velká Mikule“. Nad
Novým Knínem tedy podle této mapy skutečně máme nejen „Chvojnou“, ale
i tu „Mikuli“, a tu dokonce dvakrát!
Z mapy samozřejmě nejde zjistit, zda na konci 19. století místní lidé skutečně rozlišovali jednotlivé vrcholy kopce a používali pro ně různé názvy.
A mapa také nic neříká ani o tom, kdy název „Mikule“ vznikl (název „Chvojná“ pro les a kopec je podle Valentovy kroniky doložen už od středověku),
a kdy a proč začali lidé říkat „Mikule“ celému kopci. To už je otázka spíš pro
místní pamětníky.
Od Michaela Havlíčka jsem se také dozvěděl zajímavou legendu, jak
vlastně název „Mikule“ vznikl. Podle této legendy pozemky na kopci dříve
patřily panu Mikuláši Nevařilovi, který měl svůj majetek přímo na místě
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označený velkou cedulí se svým jménem. No a ze jména Mikuláš časem
vznikla „Mikule“.
Jak to všechno skutečně bylo, to nevím. Ale není to zase tak důležité.
Důležitější je, že žijeme na krásném místě.
Petr Mácha

PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji panu starostovi a zastupitelstvu města Nový Knín za blahopřání
k mým narozeninám.
Věra Dědinová

BLAHOPŘÁNÍ
• 25. 2. 2020 oslaví náš milovaný tatínek Jozef Mészáros krásné jubileum
70 let. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu
do dalších let
přeje manželka, syn a dcery s rodinami.

VZPOMÍNÁME
• Dne 22. 1. 2020 jsme vzpomněli nedožitých 55 let syna
a bratra Jindřicha Měchury.
S láskou vzpomínají maminka a sestry s rodinami

JUBILANTI MĚSÍCE
• V únoru 2020 slaví významné narozeniny
paní Marie Dyková. Oslavenkyní je také paní
Marie Vršecká. Narozeniny slaví paní Blanka
Kadounová, paní Růžena Kubátová a paní Jana
Řeháková. Kulatiny v únoru oslaví pan Jozef
Mészáros.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, pohodu
a štěstí v kruhu svých nejbližších.
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leden 2020

PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů je
zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 9. 12. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• schodkový rozpočet obce na rok 2020,
• cenu vodného od 1. 1. 2020 pro koncové odběratele ve výši 40 Kč/m3,
• cenové nabídky k organizaci úklidu sněhu v místních částech obce,
• dodatek ke smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje,
• žádost ke stavbě objektu půjčovny loděk ve Smilovicích, parc.č. 855/3
a parc.č. 904/1,
• žádost ke stavbě ČOV na pozemku parc.č. 270, k. ú. Prostřední Lhota,
• žádost o souhlas k umístění stavby na pozemku parc.č. 11/1 a parc.č. 2/2,
k.ú. Hněvšín,
• žádost o souhlas k umístění stavby na pozemku parc.č. 425/5, k.ú. Chotilsko,
• žádost o souhlas k umístění stavby komunikace na pozemku parc.č.
425/8, k.ú. Chotilsko.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• revizní zprávu o kontrole spalinových cest v č.p. 14 Chotilsko,
• prodloužení stavebního povolení ke stavbě vodovodu Chotilsko-Prostřední Lhota,
• vyjádření k odstranění závory na pozemku parc.č. 401/5 Živohošť, k.ú.
Křeničná,
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• sdělení o ořezu a kácení dřevin v ochranném pásmu elektrického vedení,
• informace MF k agendě hazardních her,
• návrh možného využití objektů bývalé hospody a prodejny v Prostřední
Lhotě,
• smlouvu s Innovation One, s.r.o. o poskytování služeb a poradenství.

k.ú. Hněvšín,
• návrh lokalit k vymezení vodní plochy Vltavy pro provoz skútrů,
• nabídku k účasti mladých kapel v projektu „Skutečná liga“.

TÉMA ROKU? OPĚT VODA!
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 13. 1. 2020
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• rozpočtové opatření č. 1/20 k navýšení příjmů z přijatých dotací ze SR
o 6,7 tis. Kč,
• střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021–2022,
• plán společných zařízení z Komplexních pozemkových úprav k. ú. Chotilsko,
• nájemní smlouvy k užívání bytu 01 a 02, Prostřední Lhota čp. 22,
• vyúčtování neinv. nákladů za 9 dětí umístěných v MŠ Korkyně,
• poskytnutí dotace 2.000 Kč pro společnost Ochrana fauny ČR o.p.s., Hrachov,
• poskytnutí dotace 2.000 Kč pro Linku bezpečí, z.s.,
• dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na pořízení
územního plánu,
• dodatek č. 3 ke smlouvě o poradenské a inženýrské činnosti při tvorbě
územního plánu,
• žádost o souhlas se stavbou malého vzdělávacího centra ve Smilovicích,
parc.č. 864/27,
• nabídku fy Innovation One, s.r.o. na vystavení certiﬁkátů elektronického
podpisu,
• podání žádostí o dotace z rozpočtu kraje v příslušných programech
na pořízení nového dopravního prostředku a pořízení osobních ochranných prostředků,
• vyhlášení výběrového řízení na akci „Odbahnění a oprava rybníka Kuchyňka“ v Mokrsku a obsazení komise pro hodnocení podaných nabídek,
• příspěvek 3.000 Kč na výdaje k přednášce o hudebních nástrojích v IC
Chotilsko,
• výši vstupného na rozhlednu Veselý vrch: 30 Kč za osobu, děti do 6 let
věku zdarma.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• termín konečného přezkoumání hospodaření obce v roce 2019,
• protokol o provedení ochranné deratizace v obecních objektech,
• přehled přestupků projednávaných v roce 2019,
• přehled cenových kontrol v roce 2019,
• informaci o příspěvku na provoz státní správy a k agendě pohřebnictví,
• pozvánku k OS Příbram na jednání ve věci přístupu na poz. parc.č. 26,
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Několikaletá příprava k nahrazení provizorního připojení Prostřední
Lhoty a Mokrska na vodní zdroj v Chotilsku bude v tomto roce završena
stavbou standardní vodovodní větve. Zvolená trasa tohoto řadu umožní připojení také obyvatelům Lipí. Splněním této akce ale dílo nekončí. Na řadě
je náprava „dluhu“ vůči Záborné Lhotě, kam byly „trubky“ z Chotilska sice
nataženy již před desítkami let, avšak jen na její hranici bez dalšího využití pro obyvatele samotné vsi. Tato vodovodní odnož byla nově využita
k připojení Nového Knína na náš zdroj a úhrady ze strany tohoto nového
odběratele vody nyní slušnou měrou přispívají k pokrytí nákladů na provoz
a údržbu zdejšího vodovodního systému.
Přesto byla ke dni 1. ledna 2020 rozhodnutím zastupitelstva obce navýšena cena vodného na částku 40 Kč/m3. Tento krok si vynutily jak všeobecně
se zhoršující podmínky v dostupnosti vodních zdrojů v důsledku déletrvajícího deﬁcitu vodních srážek, tak i vyšší nároky na provoz, údržbu i obnovu
některých částí vodovodního řadu a v neposlední řadě také nepříliš zodpovědný přístup uživatelů při odběru vody zejména při napouštění bazénů
a zalévání zahrad v letních měsících. Ostatně k tomuto tématu se budeme
ještě vracet s pokyny, návody a možnostmi, jak zabránit situacím, kdy v důsledku jednorázového zvýšeného odběru může nastat výrazné zhoršení
kvality pitné vody.
-JeF-

HASIČI BILANCOVALI
První lednové dny dosahovanou teplotou zostudily jméno tohoto měsíce,
konání pravidelných akcí to však v cestě nestálo. Vedle Tříkrálové sbírky,
připomenuté v jiném příspěvku, to bylo pravidelné bilancování uplynulého roku na Výročních valných hromadách dobrovolných hasičů. Předem
dlužno připomenout, že téměř bez výjimky jsou právě Sbory dobrovolných
hasičů jedinými spolky hodnými tohoto jména coby nositelé a organizátoři
společenských i sportovních aktivit ve svých částech obce. Za připomenutí
stojí mimo jiné, a bylo to skromně připomenuto v jejich hodnocení vlastní
činnosti, např. organizování, a hlavně účast členů při úklidu obce v rámci akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“ nebo provádění sběru kovového
a elektro odpadu, mimochodem jednoho z mála zdrojů ﬁnančních prostředků na vlastní činnost.
chotilsk¯
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ROK SE S ROKEM SEŠEL…

Při pokračování v příkladech si můžeme připomenout z činnosti SDH
Záborná Lhota organizační a technické zajišťování květnového pietního
aktu k uctění památky válečných obětí nebo Antonínskou pouť, také ale
úspěšnou opravu hrubě zanedbané požární nádrže, jejíž průběh jsme zde
ve zpravodaji sledovali a která byla provedena z valné části svémocí.
Rovněž SDH Prostřední Lhota vykazuje ve své činnosti organizování
sportovně kulturních akcí, z nichž připomeňme Masopustní průvod či Výšlap na Veselý vrch, ale hlavně sportovně laděné akce pro děti. Ze strany
tohoto sboru zazněla na valné hromadě také výtka směrem k obci, a to pro
neposkytnutí příspěvků na činnost již po dobu minulých dvou let. Je třeba
poznamenat, že tato forma podpory přešla do režimu příspěvků, jejichž
poskytnutí je podmíněno podanou žádostí, což se ale v daném případě
nezdá příliš šťastné řešení a zástupce obce přítomný na jednání přislíbil
nápravu.
SDH Chotilsko – vedle spoluúčasti na akcích, jako je Výšlap na Besednou,
Chotilské posvícení, poskytnutí pěnové lázně dětem při loučení s prázdninami, se sbor mohl „pochlubit“ záchranou hodnot, zdraví i životů při řadě
výjezdů své zásahové jednotky k požárům, zejména lesních porostů, dopravním nehodám, k odstraňování následků záplav a dalším. Rozsah, v jakém členové této JSDH poskytují své dobrovolné služby, dává punc oprávněnosti prostředkům poskytnutým obcí k jejímu vybavení.
Valné hromady v tomto volebním roce řešily také otázku nového obsazení vedoucích funkcí. A tak s poděkováním za činnost těm odstupujícím se
patří též popřát nově zvoleným funkcionářům úspěch v jejich konání.
-JeF-
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…a tak se i letos začátkem ledna konala v prostorách Muzea staré Vltavy
a Balónového létání tradiční Výroční valná hromada SDH Chotilsko – tento
rok volební.
Rok 2019 se zapsal do historie SDH Chotilsko a její výjezdové jednotky
historicky nejvyšším počtem výjezdů, a tak bylo opravdu co hodnotit. Ale
začněme popořádku…
Po tradičním přivítání přítomných členů sboru a hostů nejen z řad zastupitelstva (starostka obce Běla Tobolová a Ing. Jiří Filgas), ale i z řad okolních sborů a zastupitelstev (SDH Čím, SDH Krámy, SDH Nové Dvory a zástupce HZS Praha…), se úvodního slova ujal starosta SDH Chotilsko pan Jiří
Petřina, který zhodnotil uplynulý rok z hlediska všech akcí/brigád, kterých
se členové SDH zúčastnili a které členové sboru organizují – namátkou jmenujme: úklid krajnic a skládek – Ukliďme svět, ukliďme Česko (duben,
září 2019), organizace velikonočního výšlapu na Besednou – Mrskni sebou na Besednou, účast na ﬁlmování v obci Slapy, organizace nejznámějšího štafetového závodu v ČR – Vltava Run 2019, organizace Chotilského
posvícení a spoluúčast při organizaci skvělé prázdninové akce v Prostřední Lhotě – Rozloučení s prázdninami, sběr… Většina těchto akcí se bude
tradičně organizovat i v letošním roce, kdy vás o jejich termínech budu
vždy předem informovat na těchto stránkách.
Po starostovi sboru se ujal slova velitel sboru, pan Vít Šiška, který podrobně zhodnotil zásahovou činnost sboru v roce 2019. Dále pak seznámil
přítomné s jednotlivými školeními, kterých se členové výjezdové jednotky
účastnili, vzpomeňme například dvě nejzajímavější: nácvik práce s pěnou ve výcvikovém prostoru ﬁrmy Bobcat v Dobříši a cvičení s vrtulníkem na plnění Bambi-vaku ve výcvikovém středisku v Rožmitále pod Třemšínem. Následující volby nepřinesly mnoho překvapení a ze
svého pohledu jsem i letos velmi rád, že se daří obsazovat jednotlivé pozice
skvělým mixem starších i mladších členů sboru, kteří tak přinášejí zkušenosti a zároveň dravost.
Jako další se ujali slova Ing. Martin Brodský a Ing. Martin Lukavský, kteří blíže prezentovali a hodnotili jednotlivé akce/brigády, jednotlivé výjezdy,
nové materiálové vybavení a výhled na rok 2020. Zastavím se nyní ovšem
na chvíli u výjezdové činnosti jednotky v roce 2019, a to díky podrobně
zpracované a prezentované statistice k jednotlivým výjezdům:
• jednotka v roce 2019 vyjížděla k 28 zásahům (nárůst oproti roku 2018
o 87 %)
• 43 % výjezdů bylo k požárům, druhou nejčastější příčinou pak byla
technická pomoc
• průměrná doba výjezdu byla v 7. minutě (zrychlení doby proti roku
2018 o 46 %)
• průměrný počet členů na výjezdu 5,12 (nárůst oproti roku 2018)
• nejvíce výjezdů se uskutečnilo v únoru (5 výjezdů)
chotilsk¯

zpravodaj
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ho prostředí zažehnáno. Aktivity akčních skupin občanů v místech takto
ohrožených k tomu zcela jistě přispěly významnou měrou. Ostražitosti ale
není nikdy dost. Víme, jak naše vlády umí naložit s projekty předchozích
vládních kabinetů, a v našich právních kličkách se vyzná snad jen ten,
kdo si je sám „šmodrchal“. Proto letos opět, v již dříve nastavené dvouleté
periodě, připravuje zdejší Spolek Veselý vrch, z. s. již popáté setkání občanů a zastánců kvality životního prostředí při akci „Dobrá nálada nad
zlato“ v sobotu 20. června 2020. Tradičně bohatý program proložený
aktualitami ze světa „antitěžařských“ aktivit vám spolu s pozváním včas
představí pořadatel akce.
-JeF-

• jednotka zasahovala v 49 % případů v rámci katastru obce Chotilsko
• nejvzdálenější zásah se uskutečnil v rámci katastru obce Bojanovice
• celkem jednotka strávila 171 hodin na jednotlivých výjezdech
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům, ale i nečlenům sboru za jejich obětavost a ochotu pomáhat především na úkor svého volného času.
Dovolte mi znovu poděkovat za ﬁnanční podporu obce Chotilsko, díky které
naše výjezdová jednotka může držet krok ve vybavení s ostatními jednotkami a pomáhat tak šířit dobré jméno obce všude tam, kde zasahuje.
Martin Brodský

A CO ZLATO?
V roce 2012 započaly práce na novelizaci dokumentu „Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů“, platného od roku
1999. V roce 2017 byl nový dokument vládou schválen. V části věnované
záměrům v oblasti rudních surovin tento nový dokument stanoví: „Limity možného budoucího využití některého z ložisek zlata jsou: soulad
s programovým prohlášením vlády, vývoj světových cen zlata, dostupnost
ekologicky šetrných těžebních a úpravárenských technologií (kyanizace
je v ČR zakázána) a akceptace projektu místními samosprávami.“ S připomínkou nedávných aktivit směřujících k povolení průzkumu zdejších ložisek zlata se tak zdá být nebezpečí devastujícího zásahu do našeho životní-
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SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP 2019
Potřinácté, s připomínkou 12. výročí
prvního výšlapu, vyrazilo na tři sta příznivců z Chotilska i širšího okolí k silvestrovskému setkání na Veselém vrchu.
Cestou vstříc novému roku účastníkům
již tradičně nekřupal pod nohama sníh,
ale ani nečvachtalo bláto. Sousedé a přátelé si tak za slastného usrkávání výborného „svařáčku“ dopřáli pohodové odpolední setkání, při kterém se vzduchem
neslo mnoho novoročních přání, jak originálních, tak zejména toho tradičního,
a všem potřebného, zdraví.
-JeF-
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 15/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 16. 12. 2019 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavla
Vohralíka a p. Lukáše Konvičku.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2019 takto:
1. Střednědobý
výhled
rozpočtu
na roky 2020–2022
2. Rozpočet na rok 2020
3. Střednědobý výhled rozpočtu
provozních prostředků na roky
2020–2022 ZŠ a MŠ
4. Rozpočet provozních prostředků
na rok 2020 ZŠ a MŠ
5. Vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 2020
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby
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7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
8. Záměr směny pozemku parc. č.
311/3 v k.ú. Pouště
9. Žádost o poskytnutí příspěvku
na sportovní činnost
10. Žádost o odkoupení pozemku
parc. č. 320 v k.ú. Pouště
11. Žádost o prominutí poplatku
12. Rozpočtové opatření č. 7/2019
13. Směnná smlouva
14. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020–2022.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
schodkový
rozpozpravodaj
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čet na rok 2020 ve výši příjmů
35 308 166,- Kč, ve výši výdajů
63 800 105,- Kč. Schodek ve výši
28 491 939,- Kč bude ﬁnancován
dlouhodobým úvěrem ve výši 24
milionů Kč a úsporami minulých let
ve výši 4 491 939,- Kč. Závaznými
ukazateli rozpočtu jsou paragrafy
rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu provozních prostředků na roky
2020–2022 ZŠ a MŠ Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
Rozpočet
provozních
prostředků na rok 2020 ZŠ a MŠ
Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasy / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 7–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje vyhlášení ceny vodného,
stočného a cenu za odvoz a likvidaci odpadních vod v k.ú. Mokrovraty
a v k.ú. Pouště na rok 2020, tj. od
1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Cena za
1 m3 odebrané vody z obecního vodovodu činí 25,- Kč + DPH, cena za 1 m3
vypouštěné a likvidované vody činí
42,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 1 hlas / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 8–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
MOKROVRATSK¯

a Dohodu o umístění stavby č. IP12-6017089/SOBS VB/1 Pouště – v.v.
NN pro p.č. 158/1 mezi Obcí Mokrovraty a společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 9–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi Obcí
Mokrovraty a Správou železniční
dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 10–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr směny pozemku
parc. č. 311/3 – ostatní plocha o výměře 177 m2 v k.ú. Pouště, obec
Mokrovraty za pozemek parc. č.
156/3 – travní porost o výměře 177
m2 v k.ú. Pouště, obec Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 11–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Mokrovraty a Nohejbalovým klubem Mokrovraty, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 22 tisíc Kč
na sportovní a organizační činnost
v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 12–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje Žádost p. L. H. o odkoupení pozemku parc. č. 320 v k.ú.
Pouště.
zpravodaj
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Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů /
Proti: 8 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 13–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje Žádost p. E. J. o prominutí poplatku na rok 2020 za likvidaci směsného komunálního odpadu.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů /
Proti: 8 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 14–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2019, ve kterém se celková výše
příjmů navyšuje o 95 400 Kč a záro-
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veň se navyšuje celková výše výdajů o 95 400 Kč. Položky ﬁnancování
se nemění.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 15–15/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Směnnou smlouvu mezi
Obcí Mokrovraty a Zemědělskou
společností Dobříš, spol. s r.o., Příbramská 506, Dobříš.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA NA ROK 2020

21. 1. proběhl již 13. ročník turnaje „Člověče, nezlob se!“ Celý turnaj
se nesl ve sportovním duchu, byl plný napětí a zvratů. Soutěžilo 20 dětí, ze
kterých vyšli tito vítězové.
1. místo: Dáda Novák
2. místo: Anežka Neumannová
3. místo: Adélka Pospíšilová
I do druhého pololetí vstupujeme s chutí plnit nejen zadané úkoly, ale i si
užívat ostatní akce plné zábavy, smíchu, radosti a poučení.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Mokrovratský

Místní poplatek za psa na rok 2020 je splatný do 28. 2. 2020:
1. pes 50,- Kč;
2. a každý další pes 120,- Kč.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – ÚNOR 2020
3.–9. 2.

jarní prázdniny

pouze ZŠ

v sobotu 22. února 2020

13. 2.

divadelní představení O rybářovi a rybce

ZŠ i MŠ

Zahájení průvodu v 9.30 hod. od restaurace U Josefa

21. 2.

ZŠ a MŠ hledá talent

ZŠ i MŠ

(trasa: Pouště – Vily – Mokrovraty)

25. 2.

masopustní rej

ZŠ i MŠ

Všichni jste srdečně zváni do průvodu.
Sraz masek od 8.30 hod.

Vážení spoluobčané,
do nového roku jsme se pustili plni sil a odhodlání k další práci. Velkou
motivací pro žáky ZŠ bylo blížící se pololetní vysvědčení a snaha dosáhnout
co nejlepších výsledků.
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Možnost zapůjčení kostýmů.
Bližší informace na tel. 604 308 910

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

IV

NABÍZÍM
•	šití a opravy záclon, závěsů,
polštářů, ubrusů a prostírání
•	šití, opravy a úpravy
dámských oděvů včetně
společenských šatů
•	háčkované užitné i dekorativní
výrobky: čepice, šály, dečky
KONTAKT: 725 852 434
Š. Krejčíková, Chotilsko 38
Dodací lhůty a cena dle dohody.

PRODEJ
SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: 28. 2. a 15. 4. 2020
Nový Knín – u firmy ELKO – 17.15 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle
poptávky.
Informace:

Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 576 270,
728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

