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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastupující teplé jarní počasí vybízí k procházkám ven, setkávání se známými, pořádání sousedských akcí na zahradách, návštěvám restauračních
zahrádek a podobně. Během května budou postupně uvolňována jednotlivá krizová opatření a zákazy související s nemocí COVID-19. Je skvělé, že
jsme společně epidemii zvládli a počet nakažených je ve srovnání s jinými
okolními státy malý. Nezapomínejme však, že nový koronavir je stále mezi
námi. Prosím Vás tedy o přijímání uvolnění s respektem a s vědomím, že
stále není vyhráno a při nerozvážném chování se počet nakažených může
zvýšit. Byla by škoda to, co jsme za poslední měsíc dokázali udržet na uzdě,
ztratit neuváženým přístupem.
Současná epidemie zasáhla i do plánovaných akcí, které jsme na letošní
rok měli připravené. Zrušené bylo pálení čarodějnic, stejně tak je zrušená
letošní pouť na náměstí Jiřího z Poděbrad, slavnostní předání nového hasičského auta, nejisté je Mistrovství světa v rýžování zlata a další. O případném konání zatím odložených akcí budeme informovat prostřednictvím
webových stránek, facebookového profilu města a mobilního rozhlasu.
Nemilou zprávou pro rozpočet města je předpokládaný propad příjmů,
kdy jsme společně s účetní města a předsedkyní finančního výboru byli
nyní nuceni přijmout úsporná opatření ve výši 2,2 milionu korun seškrtáním výdajů napříč rozpočtem. V této chvíli jsme tedy připraveni na propad
příjmů, který by měl přijít v měsíci květnu a následujících měsících. Budu
velice rád, pokud propad nebude tak citelný, ideálně by nebyl vůbec. Ovšem
situace zadlužování státu, odkládání platby daní, případné odpuštění některých daní tomu nenasvědčuje a není vyloučeno další škrtání. Připravované
investice stále běží a chtěli bychom tento rok provést úpravu náměstí a opravu komunikací, kdy v rámci úspor nyní navážíme zdarma asfaltový frézát,
kterým nejhorší komunikace letos vyspravíme pomocí odborné firmy tak,
aby trvanlivost povrchu byla několik let. V rámci úspor došlo také ke zlevnění některých trvalých zakázek a vypovězení nevýhodných smluv. Dále
připravujeme pro občany kompostéry zdarma, kdy rovněž město za svoz
zeleně dosáhne úspor. O tom více ve sdělení radnice.
Přes problémy, které současná situace přináší, zůstaňte pozitivně naladěni. Vše zatím zvládáme a věřím, že se postupně situace bude zlepšovat
a život se v rámci možností vrátí do starých kolejí.
Krásný slunečný květen a dobrou náladu

Petr Chmelík
starosta města
Titulní kresba:
Od 11. května se znovu otevírá Muzeum zlata v Novém Kníně.
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 32/20 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 30. 3. 2020
• USNESENÍ č. 1-32/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-32/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala
bližší informace o provozování dvou
mobilních kurníků na pozemcích
ve Starém Kníně zaslané investorem
a pověřuje starostu města zveřejněním informací na webu města.
• USNESENÍ č. 3-32/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana Miroslava Konopáska,
starosty 23. okrsku SDH, o poskytnutí finančního příspěvku a schvaluje
finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč.
• USNESENÍ č. 4-32/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala společnou žádost obyvatel ulice
Paškova a Na Merendě a pověřuje
starostu města odpovědí s informacemi o přijatých opatřeních a ve věci
žádosti o pročištění koryta řeky Kocáby předat tuto žádost Povodí Vltavy.
• USNESENÍ č. 5-32/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
servisní smlouvu o poskytování služeb
internetové aplikace právního informačního systému CODEXIS GREEN
mezi Městem Nový Knín a ATLAS
consulting spol. s r.o. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
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• USNESENÍ č. 6-32/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu o poskytování služeb komunikačního ekosystému mobilní rozhlas mezi Městem Nový Knín a Neogenia s. r. o. a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy.
• USNESENÍ č. 7-32/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala zřízení hrobu pro uložení zesnulých z okolních obcí, které nemají
na svém území místo pro pohřbívání,
a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy s okolními obcemi.
• USNESENÍ č. 8-32/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala nepovolenou skládku inertního
odpadu na pozemcích města parc. č.
675/1, 930, 931 a 1339, kterou provedl
pan M. P., a opakovaně jej vyzývá
k odstranění této skládky a uvedení
pozemků do původního stavu, a to
nejpozději do konce dubna 2020.
• USNESENÍ č. 9-32/2020-RM
Rada města Nový Knín vyzývá
pana M. P. k napuštění sádky ve Starém Kníně, neboť z této nádrže je zajišťována užitková voda pro hřbitov
ve Starém Kníně.
• USNESENÍ č. 10-32/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vypovězení nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. PK 372/2 (v současném stavu označené jako parc. č.
372/4) v k.ú. Nový Knín mezi městem
zpravodaj
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Nový Knín a panem M. P., za splnění
všech podmínek smlouvy, zejména
čl. IV a pověřuje starostu města zasláním písemné výpovědi panu M. P.
• USNESENÍ č. 11-32/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala zápis ze zasedání Komise životního
prostředí města Nový Knín konaného dne 6. 3. 2020 a bere na vědomí
vydaná rozhodnutí o povolení kácení
dřevin vydaná na základě doporučení Komise životního prostředí města
Nový Knín.
• USNESENÍ č. 12-32/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje spoluúčast ve výši 120.000,- Kč

na zateplení bytového domu č.p. 424
prováděném firmou REBU-STAV, kdy
v rámci stavebních prací bude provedeno zateplení části stěny bytového domu č.p. 423, který je v majetku
města, a pověřuje starostu městem
podpisem smlouvy na výše popsané
práce.
• USNESENÍ č. 13-32/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
prodloužení pracovní smlouvy paní
A. H. na dobu určitou, a to 12 měsíců.
Petr Chmelík, starosta města
Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 30. 3. 2020

USNESENÍ č. 33/20 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
14. 4. 2020
• USNESENÍ č. 1-33/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-33/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program zasedání Zastupitelstva města konaného dne 23. 4. 2020 od 19:00
hod. v sokolovně v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 3-33/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala nabídky na rekonstrukci chodníku na náměstí Jiřího z Poděbrad
od Tomáše Kunrta IČ 88917975 s nabídnutou cenou 532.490,- Kč a Romana Horvátha IČ 03002284 s nabídnutou cenou 482.506,- Kč a schvaluje
zadání realizace této zakázky panu
Romanu Horváthovi z důvodu nižší
nabídnuté ceny.

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 4-33/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala dopis pana P. S. popisující nástup
do pracovního poměru a pověřuje
starostu města projednat s ním situaci
společně s velitelem městské policie.
• USNESENÍ č. 5-33/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala
nabídky havarijního a strojního pojištění na automobil SCANIA P 440 CAS
20 a schvaluje uzavření havarijního
a strojního pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny a.s.
• USNESENÍ č. 6-33/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala možnost likvidace bioodpadu
občany prostřednictvím kompostérů, které by byly pořízeny prostřednictvím dotace, a pověřuje starostu města zveřejněním informace
zpravodaj
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o možnosti pořízení kompostérů pro
jednotlivé obyvatele a zároveň zveřejněním dotazníku prostřednictvím
Novoknínského zpravodaje a webových stránek města.
• USNESENÍ č. 7-33/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala finanční náklady na vydávání
Novoknínského zpravodaje, dále nabídky na jeho zpracování v jiných
tiskárnách a pověřuje starostu
města jednáním se stávajícím zpracovatelem Novoknínského zpravodaje o zlevnění jeho služeb, případně
zadáním zpracování Novoknínského
zpravodaje jiné tiskárně.

• USNESENÍ č. 8-33/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala možnost privatizace obecních bytů
a pověřuje starostu města zjištěním
případného zájmu o privatizaci obecních bytů, kdy předpokládaná cena
bytu v Libčicích by byla cca 4.500–
5.000 Kč/m2 a cena bytu v Novém
Kníně by byla cca 7.000–7.500 Kč/m2.
Petr Chmelík, starosta města
Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 14. 4. 2020

USNESENÍ č. 13/2020 ze zasedání Zastupitelstva města Nový
Knín ze dne 23. 4. 2020
• USNESENÍ č. 1-13/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Josef Mácha
a Josef Kolka.
• USNESENÍ č. 2-13/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání.
• USNESENÍ č. 3-13/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje po projednání uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru na financování projektu „FZŠ - Nový
Knín – Cisternová automobilová
stříkačka“ a financování oprav roz-
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počtovaných na rok 2020 bez sledování účelovosti čerpání ve výši
6.000.000,- Kč s čerpáním do 30.
6. 2020, splatností do 20. 12. 2029,
měsíčními splátkami od 20. 1. 2021
do 20. 12. 2024 ve výši 36.000,- Kč,
od 20. 1. 2025 do 20. 11. 2029 ve výši
71.000,- Kč, poslední splátka 20. 12.
2029 ve výši 83.000,- Kč, a s pevnou
úrokovou sazbou 1,57% p.a. s Českou
spořitelnou, a.s. a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Petr Chmelík, starosta města
Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 23. 4. 2020

zpravodaj
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SDĚLENÍ RADNICE
Odečty vodoměrů
Ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2020 budou v Novém Kníně probíhat odečty vodoměrů.
Veronika Duchoňová

Informace o dodržování pořádku v okolí sběrných míst
Žádáme občany, aby dodržovali pořádek v okolí sběrných míst a nevyhazovali odpadky mimo místa k tomu určená. Tašky s různým odpadem
(plasty, papír, sklo) nepatří vedle kontejneru, ale do něj. Pokud jsou kontejnery přeplněny, využijte sběrný dvůr v Novém Kníně v Masnerově ulici – otevírací doba Po-Pá 8.00-15.30, sobota 8.00-12.00, telefonní kontakty:
318 692 204 a 606 636 030.
Okolí sběrných míst bude v tomto roce procházet postupnou úpravou
a zvelebením. Tyto prostory jsou monitorovány kamerovým systémem
a kontrolovány městskou policií.
Znečištění veřejného prostranství je přestupkem proti pořádku ve státní
správě dle § 5 písm. f) zákona o některých přestupcích, kde může být uložena pokuta až do výše 20.000,- Kč.

6. + 7.

Strojní čištění ulic

května
2020

Vážení občané,

oznamujeme vám, že ve středu 6. 5. a ve čtvrtek 7. 5. 2020 vždy
od 7.00 do 15.00 hodin proběhne v našem městě strojní čistění komunikací.
Žádáme vás tímto o přeparkování vozidel v těchto dnech mimo komunikace a parkovací místa, aby mohl být úklid zajištěn.
Jedná se o tyto ulice:
• náměstí Jiřího z Poděbrad včetně okolí zdravotního střediska
• Tylovo náměstí
Novoknínsk¯

zpravodaj
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masnerova ulice v okolí pekárny
Na Hůrkách
Sudovice směr od hasičárny přes náves nahoru
Na Flusárně
Vilová ulice
Sídliště
Na Vyšehradě
Na Smíchově
Dvorská
Pod Sady

Děkujeme za pochopení.

Kompostéry
Vážení občané,
Město Nový Knín má další
možnost dodání domácích kompostérů pro občany zdarma. Výhodou této možnosti je především
snížení množství produkovaného
odpadu, pro který není jiné využití a často končí na veřejném
prostranství, v lesech apod.
V minulosti již byl k dispozici
dotazník ohledně zájmu občanů.
Tyto dříve odevzdané dotazníky bereme v patrnost a s danými žádostmi i nadále počítáme.
Nově budou dotazníky ke stažení
na webových stránkách města
www.mestonovyknin.cz, a to
v hlavním menu ve složce Formuláře ke stažení a dále podsložce
Formuláře městského úřadu. Na stejném místě také najdete brožuru s radami, jak správně kompostovat, i s obrázky jednotlivých typů kompostérů. Dotazníky budou k dispozici v papírové podobě také na Městském úřadu Nový Knín.
Občany, kteří formou dotazníku projevili zájem již dříve, pouze prosíme,
aby na městském úřadu uvedli (mailem, telefonicky, osobně) velikost své
zahrady, podle níž by se dané kompostéry objednaly. Pokud občané toto
upřesnění nepodají, bude se pro jejich zahradu počítat s objemem kompostéru dle počtu členů rodiny, který uvedli v předchozím dotazníku.
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Jednotlivé typy kompostérů dle objemu:
• 675 litrů
• 1050 litrů
• 1400 litrů
• 2000 litrů
Obecně platí, že 1 litr objemu kompostéru = 1 m² plochy zahrady.
Pavel Foltýn

T. J. SOKOL NOVÝ KNÍN
Vzhledem k situaci způsobené koronavirem ruší naše jednota všechny akce do letošních letních prázdnin. Neuskuteční se tedy Novoknínský cyklotrek, Dětská voda ani Velká
voda Ševců. První akce, na které bychom se mohli sejít, alespoň doufáme,
bude 19. 9. 2020 „Ukliďme Česko“.
Protože nemohou v současné době pracovat ani dětské kroužky, bude
poměrná část již zaplaceného oddílového příspěvku přesunuta na další období.
Děkujeme za pochopení.
T. J. Sokol Nový Knín

OBNOVA LESŮ
Lesníkům chybí peníze na obnovu lesů. Sbírka jim může pomoci
Lesy jsou v posledních letech těžce zkoušeny suchem a kůrovcem a majitelé lesů jsou kvůli kalamitě nuceni těžit více dřeva. Dle Zelené zprávy 2018
Ministerstva zemědělství se vytěžilo 25,6 mil. m3 dřeva, což je po dlouhé
době podruhé, co těžba dřeva v ČR převyšuje jeho přírůst (18 mil. m3). Aby
majitelé lesů své lesy zachránili, musí sázet mnohem více stromků. Náklady se jim tak zvyšují. Jejich příjmy ale dramaticky klesly, protože aktuální
výkupní ceny kulatiny spadly zhruba na polovinu. S touto situací si zejména
drobní majitelé lesů umí jen těžko poradit. Na jejich podporu proto vyhlásila Nadace dřevo pro život sbírku Darujte stromečky lesu.
Novoknínsk¯
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„Lesům je potřeba pomoci tady a teď. Je to v zájmu nás všech. Ti, kdo
chtějí přispět na zalesnění české krajiny, mohou díky naší sbírce jednoduše darovat sazenice do konkrétních lokalit. Mohou tak vrátit život lesům,
do kterých chodí od dětství na procházky a na houby,“ říká Stanislav Polák,
ředitel Nadace dřevo pro život. Lidé mohou podpořit lesy po celé České republice, a to konkrétně u Dačic, Jíloviště u Prahy, Jemnice, Kunštátu, Milešova nad Vltavou, Nového Knína a Opočna.
Princip sbírky je jednoduchý. Za každých darovaných 25 Kč bude zasazen jeden stromek ve vybraném lese. Dárci mohou přispět na všechny lesy,
nebo si vybrat jeden jediný. Ať už podle lokality nebo podle druhu dřevin,
které v nich lesníci plánují sázet. U darů od 300 Kč dostanou dárci darovací certifikát a „zakoupené“ stromky mohou někomu symbolicky darovat.
Na obnovu českých lesů už od prosince 2019 přispělo 370 lidí a podpořily ji
také některé známé osobnosti – jako zpěvák Pokáč, kuchařka Kamu nebo
moderátor Ondřej Blaho.
Michal Pernica, který se stará o lesy u Nového Knína a Opočna, je vděčný, že lidé mají chuť pomáhat. „Les je naše kulturní bohatství. Bez lesa není
voda, bez lesa není život. Kvůli kůrovcové kalamitě teď můžeme o velkou
část našich lesů přijít. Lesníci si už sami nepomohou a státní podpora nestačí. Budeme rádi za každou pomoc. Děláme to pro sebe,“ komentuje současnou situaci. Zároveň je podle něj potřeba naše lesy zachránit a kalamitní
plochy znovu zalesnit, aby tu les zůstal i pro další generace. Na holiny vysazuje pestrou směs dubů, lip, javorů, jedlí a douglasek.
Cena 25 Kč za sazenici zahrnuje nákup a výsadbu sazenice a koordinaci
sbírky. Na jeden hektar lesa je třeba vysadit průměrně 6 000 sazenic (přesný počet se liší v závislosti na typu stromu). „Dospělého věku kolem 100
let se dožije jen zhruba každá dvacátá pátá sazenice,“ upřesnil Stanislav
Polák, ředitel nadace. Cílem sbírky je vybrat do konce roku alespoň milion
Kč. „Tím pomůžeme zalesnit 6 až 7 hektarů českých lesů. V tuto chvíli lidé
přispěli více než půl milionu korun. Věřím proto, že s jejich další pomocí se
nám podaří cíle dosáhnout.“
O Nadaci dřevo pro život
Nadace dřevo pro život už 15 let přináší více dřeva do života. Ve svých
projektech ukazuje veřejnosti přínosy dřeva, naší obnovitelné suroviny.
Využíváním dřeva z udržitelně obhospodařovaných lesů chráníme životní
prostředí pro nás i budoucí generace. Více o nadačních projektech o lese,
dřevě a životním prostředí najdete na www.DrevoProZivot.cz.
S dotazy se kdykoliv obraťte na:
Terezii Polákovou, pr@drevoprozivot.cz, tel.: 777 125 697
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AKTIVITA SDH NOVÝ KNÍN
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám vysvětlil, co znamená proutěný koš před naší hasičskou zbrojnicí v Novém Kníně. Dne 1. 4. 2020 jsme vytvořili nové výdejní
místo pro roušky. Funguje to tak, že do našeho proutěného koše můžete
roušky dávat a samozřejmě si je i brát. Odběr není nějak věkově omezen,
přesto věříme, že roušky skončí u těch, co je budou nejvíce potřebovat.
Roušky pro Vás jsou připravené vždy od ranních do večerních hodin a jen
za pěkného počasí. Pokud budete chtít pomoci tím, že roušky přidáte, prosíme, aby byly nové, nepoužité a zabalené v igelitovém sáčku. Před použitím
je potřeba roušku vyprat, nejlépe i přežehlit. Ke dni 22. 4. 2020 se nám jich
pro Vás podařilo zajistit více jak 400 ks a další várky pro Vás připravujeme.
Dále jsme Vás na městském webu a na naší facebookové skupině (SDH
NOVÝ KNÍN) informovali, že se nám naším prostřednictvím podařilo zajistit dezinfekční koncentrát, který je určen na dezinfekci povrchů. Ve dnech
4. 4. a 5. 4. vždy od 14:00 do 16:00 jsme Vám ho rozdávali opět před naší hasičskou zbrojnicí v Novém Kníně. Celkem jsme rozdali 54 litrů dezinfekce
a 26 ks rozprašovačů. Koncentrát je ředitelný 1:100 litrům vody.
Dále bych se chtěl zmínit a informovat Vás, že z důvodu zamezení přítoku vody do nádrže na hřbitov ve Starém Kníně Vám ve spolupráci s JSDH
na žádost Města Nový Knín vodu doplňuje naše CAS pravidelně tak cca
jednou týdně. Bude to tak až do doby, dokud se problém s vodou nevyřeší.
Pokud se náhodou stane, že přijdete na hřbitov a voda tam nebude, tak se
prosím nezlobte, jistě už jsme na cestě.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem lidem, kteří na naši výzvu
pro Vás roušky šili. Vaší pomoci si nesmírně vážíme. Jistě už to musí být
velmi vyčerpávající. Děkujeme Vám.
Lukáš Dragoun – velitel SDH Nový Knín

SKAUTSKÉ SCHRÁNKY
Období nouzového stavu, kdy se nemůžeme normálně setkávat se svými
přáteli a blízkými, inspirovalo některé lidi k nejrůznějším skvělým nápadům, které by jinak nevznikly. Objevilo se obrovské množství zajímavých
aktivit ve virtuálním prostoru, mnoho lidí zase dobrovolně pomáhá těm
nejpotřebnějším. Mezi těmi iniciativními nemohou chybět ani skauti. Jsem
opravdu ráda, že obě moje děti chodí do skautských oddílů, které mají zásadní pozitivní vliv na jejich život. V současné situaci si velmi dobře uvědomily, jak je pro ně skupina kamarádů a veškerá činnost se skautstvím
spojená nesmírně důležitá.
Novoknínsk¯
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Naštěstí vedoucí místního novoknínského oddílu Koťata byli
z těch, kteří měli skvělý nápad
a neváhali ho uvést v život, pro
pobavení nejen svých členů, ale
i nás rodičů a dalších kamarádů.
V okolí našeho města poschovávali schránky s drobnými dárečky pro nálezce. Svým členům
potom odeslali e-mail s nápovědou a mapou, kde schránky hledat. Celý princip je podobný jako
v geocachingu. Každý, kdo poklad našel a něco si odnesl, měl
do něj dát jinou věc na oplátku.
Nálezce se podepsal na listinu
a zároveň odeslal vedoucím –
Šárce a Janě potvrzení o nalezení, spolu s heslem z víka krabičky. Každé z dětí, které našlo
alespoň čtyři schránky, dostalo
potom nápovědu a souřadnice
k velkému pokladu, který se otevíral na Velký pátek. Narozdíl

12
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od běžných kešek tady byly skutečně hodnotné odměny, které si děti odnesly a nemusely nic nechat na oplátku (přesto to někteří udělali a dáreček tu
zanechali).
Určitě jsem nebyla jediná z rodičů, kdo si hledání užíval stejně jako děti.
Díky Šárko a Jano, nejen za skvěle vymyšlenou a výborně udělanou hru,
ale vůbec za to, jak se dětem po celou dobu věnujete.
Můj táta chodil do skautu v krátkém období, kdy byl jen na krátko povolen mezi válkou a komunistickou diktaturou. Teď si děti možná dovedou
lépe představit, jaké to tehdy muselo být pro tehdejší skauty, když jim jejich
milované aktivity náhle zatrhli – tábory, výpravy i schůzky. Naštěstí to dnes
není stejné. Stále jsou tu alespoň virtuální schůzky, skvělá hra na „skautské
schránky“ a hlavně naděje, že se vše vrátí do normálních kolejí a budou se
moci znovu scházet a věnovat se všem těm činnostem společně.
Johana Dvorská

Skaut – schránky
Skautské vedoucí Šárka Musilová a Jana Vilímová si pro nás
skauty a naše rodiče připravily
zábavný program na zabití času
v karanténě. V okolí Nového Knína
a Chotilska pro nás schovaly skautské schránky. Dohromady jsme
mohli navštívit devět zajímavých
míst. V každé schránce byl papír,
do kterého se každý návštěvník zapsal. Dále na nás v krabičkách čekaly malé poklady jako například
pletené náramky, hračky, pastelky,
šperky, sádrové odlitky a mnoho dalšího. Stále pro nás ale platilo pravidlo:
kdo si chce něco ze schránky odnést, musí do ní také něco přidat. Při hledání krabiček jsme samozřejmě dodržovali hygienu a na krabičky jsme sahali
jen s umytýma rukama nebo v rukavicích. Při hledání jsme všichni měli
samozřejmě roušky ;) V každé schránce se také nacházelo heslo. Za čtyři
nalezená hesla jsme dostali instrukce k velkému pokladu, který se pro nás
otevřel 10. 4. 2020 na Velký pátek a hledači ho mohli navštěvovat až do 20.
4. 2020. Velký poklad byl dobře ukrytý a uvnitř na nás čekaly super věci.
Při hledání schránek jsme objevili spoustu nových míst a užili si spoustu
zábavy. Myslím si, že hledání si užili děti i jejich rodiče :)
Máří
skautský oddíl Koťata Nový Knín
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Z FARNOSTI
Milí spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál požehnanou dobu velikonoční, kterou stále prožíváme. Děkuji všem, kteří jste
se za obtížných podmínek této doby nasazovali různým
způsobem pro bližní. I když nebylo možné účastnit se bohoslužeb, slavil jsem každý den mši svatou a vyprošoval Vám odvahu, zdraví
a sílu jít dál. Myslím zvláště na nemocné, lidi osamělé a pokročilého věku,
na které tíživě dopadá všechno to, co neustále slyšíme ve sdělovacích prostředcích. Modlím se za rodiny, které se věnují svým dětem. Děkuji panu
Tomáši Havlíčkovi za jeho dlouhou službu v čele obce, přeji pevné zdraví.
Novému panu starostovi Chmelíkovi vyprošuji sílu a odvahu řešit dobře
starosti našich občanů.
O velikonoční vigilii jste se někteří připojili k výzvě našeho pana kardinála a za okny Vašich obydlí jste zapálili svíci. Svíce jako symbol vítězství
světla nad temnotou. Svíce jako symbol naděje. Nevíme, co nás všechno ještě čeká, ale máme jistotu naší víry. Vzkříšený Kristus je s námi! Ten, který
byl za nás ukřižován, ponížen a potupen, ví o našich těžkostech a zdraví
nás, stejně jako své učedníky, svým přáním: Pokoj Vám.

J

Od příštího týdne (27. 4.) bude možné účastnit se bohoslužeb v počtu 15
lidí. V naší farnosti plánujeme bohoslužby takto:
Mše svatá:
• Pondělí a úterý
15.00 hod.
na faře ve Starém Kníně
• Středa
8.00 hod.
v Novém Kníně
• Čtvrtek
17.00 hod.
v Boroticích
• Pátek a sobota
18.00 hod.
v Novém Kníně
• Neděle
8.30 hod.
v Boroticích
10.30 hod.
ve Starém Kníně
Jak se bude situace vyvíjet, budeme reagovat a případné změny budou
zveřejněny na našich farních stránkách. Rád bych ještě upozornil na některé bohoslužby s panem arcibiskupem, které bude možné sledovat prostřednictvím medií.

J

• 4. května v 18.00 – KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA HRADČANECH: liturgii ke cti sv. Floriána bude přenášet TV NOE. Liturgie se
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bude slavit v uzavřeném kostele za účasti minimálního počtu pozvaných
hostů z řad hasičů.
• 5. května v 18.00 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA: liturgie za mír (mše
svatá) u příležitosti 75. výročí konce II. světové války a za oběti epidemie
COVID-19 se bude slavit v uzavřené katedrále bez účasti lidu. Související
akce jsou zrušeny. Liturgii bude přenášet ČT2.
• 28. května v 9.30 – SVATOVÍTSKÁ KATEDRÁLA – MISSA CHRISMATIS
(přeložena ze Zeleného čtvrtku). Liturgii bude přenášet Katedrála TV.
Informace k liturgii budou vydány po 18. květnu.

J

Všem Vám vyprošuji požehnání.
P. Josef Andrejčák O.Cr.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Roušky a zase roušky

Všude bylo slyšet o nedostatku roušek, a tak Věrka Soběslavská nelenila
a sedla za šicí stroj a dala se do práce. Šila roušky pro všechny známé, kamarádky i sousedy. Prostě každý den šila a šila. I s nedostatkem gumiček
na upevnění roušky si poradila – nahradila je nastřiháním vhodných triček. Byla to doba, kdy jsme se potřebovali chránit před koronavirem. Proto
jí chceme touto cestou poděkovat za její práci i čas, který na šití roušek
strávila.
Za všechny, kteří roušky dostali, děkuje Dana Brejchová.
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PODĚKOVÁNÍ
•	Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s manželkou, maminkou a babičkou paní Jiřinou Dolejšovou.
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Josef Dolejš

JUBILANTI MĚSÍCE
• V měsíci květnu slaví významné kulatiny paní
Božena Chmelíková. Dalšími jubilanty jsou pan
Miloslav Štípl a pan Jan Hejna. Oslavují i paní
Eva Černá, pan Václav Šolf, pan Igor Školník
a Eva Vanišová. Dalším oslavencem je pan Václav
Novotný.
Přejeme všem v této době pevné zdraví, hodně klidu
a pohody.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 4/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 5. 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: pondělí 25. května 2020.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

Oslavu 5. výročí své reinkarnace si Drtinova rozhledna představovala
přece jen trochu jinak. S „napečeným“ krásným počasím byla připravena
uvítat hosty – účastníky tentokrát již 12. velikonočního výšlapu, pořádaného chotilskými hasiči pravidelně v této době pod heslem „Mrskni sebou
na Besednou“. Nedočkala se. Jak nouzový stav káže, rouškami vyzdobených návštěvníků bylo pomálu a trousili se sem tam jen jednotlivě v průběhu celého dne. Snad se ještě i letos pod rozhlednou v houfu sejdeme,
až epidemiologové zavelí k ústupu a dovolí účastníkům takovýchto akcí
bližší než dvoumetrový odstup.
-JeF-
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Vážení spoluobčané,
chci Vám všem poděkovat, že dodržujete veškeré pokyny a nařízení vlády. Chci Vás informovat, že v tuto dobu není v naší obci žádný pozitivní
případ. V moment, kdy píšu tento příspěvek, je již známo určité uvolňování
režimu, ale stále budeme muset být opatrní. Je mi líto, že se nebudou konat
každoročně plánované akce, kterých se mnozí z Vás zúčastňují. Myslím, že
pro nás všechny je zdraví to nejdůležitější a musíme si ho všichni chránit.
Stále si můžete na Obecním úřadě vyzvedávat roušky a dezinfekci nebo nás
v případě jakékoli potřeby pomoci kontaktujte.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a věřím, že se vrátíme co nejdříve
do normálního režimu a budeme se častěji potkávat.
Tobolová Běla
starostka obce

„KUCHYŇKA“ SE DOČKALA
Podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na dodávku kompletních stavebních prací byla zahájena dlouho plánovaná akce „Oprava a odbahnění rybníka Kuchyňka“ v Mokrsku. S dodavatelem – firmou
GREENMAN, s.r.o. – byl jako termín dokončení prací smluvně sjednán 25.
leden 2021, za provedení obec uhradí částku 2,6 mil. Kč vč. DPH. Průvodní
zpráva k projektu řadí k efektům akce zvýšení akumulačního prostoru nádrže a zvýšení bezpečnosti vodního díla vybudováním sdruženého objektu,
propustku a odpadu od bezpečnostního přelivu. Projekt nepředpokládá zásah do břehových porostů a břehy nad hladinou stálého nadržení nebudou
upravovány. Zůstane tak zachován mokřad v závěru zdrže a tím také biotop
mokřadních společenstev a živočichů, kteří jsou na ně vázáni. A jen pro
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představu: vrstva bahna usazeného na dně rybníka dnes dosahuje místy
až jednoho metru, celkové množství tohoto sedimentu, který bude vytěžen
a umístěn na obecní pozemky se souhlasem kompetentních orgánů, představuje téměř 3.000 m3. Tak ať se dílo podaří a Kuchyňka se nám představí
v podobě, jakou si dnes pamatuje již jen málokdo.
-JeF-

DUBNOVÉ TRADIČNÍ I NETRADIČNÍ UDÁLOSTI…
Jak jsem psal již v minulém článku, po opadnutí prvotní paniky došlo
z mého pohledu k celkové stabilizaci nejen ve společnosti a život se tak začal pomalu vracet do „jakéhosi normálu“, byť ten bude asi zcela jiný, než
jsme byli zvyklí.
Asi se ptáte, proč o tom píšu hned na úvod, ale rád bych uvedl jeden
příklad, kdy jsme vlastně mohli provést jednu naši tradiční jarní aktivitu – úklid okolí silnic, který každoročně organizujeme pod záštitou akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko – v souladu s vládním nařízením o sociálním
distancování. Letos jsme se tak nesetkali na úvod a na závěr před budovou
obecního úřadu v Chotilsku, ale každý, kdo měl zájem se zúčastnit, sám
nebo s rodinou, vyrazil na zvolený úsek a ten pečlivě vyčistil. A nezbývá mi
než poděkovat všem, kdo se byli ochotní zapojit – podařilo se vysbírat opět
obrovské množství odpadů, podařila se zlikvidovat čerstvá černá skládka

III

chotilsk¯

zpravodaj

4 / 2020

u silnice na Starou Živohošť a podařilo se vyčistit vlastně vše, na co jsme
„zvyklí“. Ano, bylo to náročnější na organizaci, ale podařilo se, a můžeme
se těšit, že se příští rok všichni potkáme v Chotilsku.
Netradiční aktivitou pak bylo pro naši jednotku zapojení se do organizované distribuce dezinfekčních prostředků. A tak jsme se v předposledním dubnovém týdnu vydali do centrálního distribučního skladu HZS v Benešově a provedli rozvoz několika set kanystrů dezinfekčního prostředku
do obcí v našem okolí.
A pokud tedy zachovám, v duchu předešlých řádek, dělení na tradiční
a netradiční události, nemohu opominout „tradiční“ jarní výjezd do osady
Hrdlička k požáru. Ani ne po roce (18. 04. 2020 v 19:29) tak byla naše jednotka vyslána k požáru právě do této osady. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že se jednalo o zahoření keřů a větví při pálení, které bylo
uhašeno malým hasicím přístrojem a zahradní hadicí ještě před příjezdem
naší jednotky. Po příjezdu jednotky HZS Dobříš došlo ke kontrole prostoru
termokamerou. V této souvislosti bych opět rád apeloval na Vás na všechny,
abyste i s ohledem na opakující se mimořádné sucho dbali zvýšené opatrnosti a sledovali stránky www.hzscr.cz, kde naleznete veškeré informace,
zdali je vůbec pálení dovoleno. V případě, že je pálení dovoleno, připomínám adresu www.paleni.izscr.cz, kde lze každé pálení předem nahlásit, aby
se tak zamezilo zbytečným výjezdům hasičských sborů.
Krásné a klidné dny všem
Martin Brodský
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HOLD OBĚTEM VÁLKY
Jinak než každým rokem si letos
8. května připomeneme památku
spoluobčanů, kteří byli krutě zbaveni života v posledních dnech II. světové války. Letošní hold u památníku
v Záborné Lhotě nebude pro mimořádný stav provázen tradičním nástupem dobrovolných hasičů, ani
přímou účastí spoluobčanů a hostů,
ani vzpomínkovým projevem starostky obce. Vzpomeňme proto alespoň
sami ve svých domovech tragického
osudu těchto obětí zla.
Čest jejich památce.
-JeF-

DATOVKA POMÁHÁ – ZŘIĎTE SI DATOVOU SCHRÁNKU
Na kterémkoli místě s přístupem na CzechPOINT je možné si zřídit datovou schránku. Takovými místy jsou městské nebo obecní úřady a všechny
pošty.
Obecní úřad v Chotilsku vám tuto službu nabízí v úředních hodinách,
nyní ze známých důvodů po předchozím telefonickém objednání.
Prostřednictvím datové schránky lze snadno a rychle vyřizovat úřední
záležitosti z domova. Datovou schránku lze zřídit rychle, bezplatně a během jediné návštěvy CzechPOINTu. Právě nyní, kvůli opatření proti šíření koronaviru, je datová schránka tou nejlepší úřední přepážkou k podávání různých žádostí na úřady bez fyzického kontaktu. K tomu portál
www.podejto.cz nabízí držitelům datových schránek více než 100 různých
formulářů, kterými mohou podávat své žádosti na úřady.
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Přístupové údaje do datové schránky zároveň slouží jako prostředek
k ověření identity, a tak nahrazují úředně ověřený podpis, který pro mnoho
žádostí člověk potřebuje. Datové schránky dávají jednoduchou šanci zaručeně odeslat institucím a úřadům různá podání bez nutnosti navštívit podatelnu úřadu nebo poštu. V době nouzového stavu je zdarma i zasílání zpráv
z datové schránky firmám, ale i občanům a neziskovým organizacím. To
dnes může odstranit mnoho problémů s věrohodným doručením i v privátní sféře.
Více informací o zřízení datové schránky je k nalezení na:
www.datovkapomaha.cz.
-JeF-

„INFOKANÁL“ VÁM ŘEKNE: CO, KDY, KDE A JAK?
Kdo ještě nezaznamenal, tomu připomínáme možnost rychlého a včasného informování o dění v obci prostřednictvím zasílání SMS
(textových zpráv) prostřednictvím mobilních
telefonů. Zprávy všeho druhu, např. z oblasti
konání kulturních, sportovních, prodejních
či společenských akcí, o termínu přerušení
dodávky el. proudu, výluky v dopravě nebo
jiné výstrahy a upozornění, jsou takto doručovány adresátům, kteří jsou do systému informačního kanálu dobrovolně zapojeni.
A je to snadné: pod zelenou ikonou umístěnou na samém spodním okraji
úvodní stránky internetového portálu obce www.chotilsko.cz se na poklepání zjeví jednoduchý formulář, po jehož vyplnění a odeslání se žadatel
připojí k dnes již širokému okruhu uživatelů této služby.
Služba není upřena ani těm, kdo vlastní alespoň trochu chytrý mobilní
telefon, nikoli však připojení k internetu. Těmto zájemcům registraci na zavolání ochotně zprostředkují pracovníci obecního úřadu v Chotilsku.
-JeF-
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 17/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 20. 4. 202 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavlínu
Hejrovou a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 20. 4. 2020:
1. Účetní závěrka za rok 2019 včetně výsledku hospodaření
2. Zpráva o výsledku hospodaření
obce a závěrečný účet 2019
3. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Mokrovraty za rok 2019
4. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
5. Žádost o vyjádření k projektu
stavby – kabel NN
6. Výsledek zadávacího řízení
7. Smlouva o dílo – Rekonstrukce
VO Mokrovraty – hlavní komunikace
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8. Žádost o využívání pozemků
parc. č. 138/2, 138/3, 135/3 v k.ú.
Pouště
9. Smlouva o výstavbě tlakové kanalizační přípojky
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Obnova vodovodu Mokrovraty“
11. Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene – služebnosti
12. Úprava termínu odpočtu stavu
vodoměru v roce 2020
13. Žádost o dotaci
14. Výběrové řízení na akci „Úprava
prostranství před školou“
15. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje účetní závěrku obce
2019 včetně výsledku hospodaření
za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
zpravodaj
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• Usnesení č. 4–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
projednalo a schvaluje celoroční
hospodaření a závěrečný účet obce
Mokrovraty za rok 2019 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019 s vyjádřením bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje účetní závěrku MŠ a ZŠ
Mokrovraty za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a Dohodu o umístění stavby č. IE-126009997/VB/1 mezi Obcí Mokrovraty a společností ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 7–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje projekt stavby IP-126017923, P 2020-0435 Mokrovraty,
kNN pro p. č. 388/4 v k.ú. Mokrovraty společnosti Energon Dobříš, s. r. o.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů /
Proti: 7 hlasů / Zdržel se: 1 hlas
• Usnesení č. 8–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí a schvaluje oznámení o výsledcích zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Rekonstrukce VO
Mokrovraty – hlavní komunikace“;
v souladu s doporučením starostky
vybírá nabídku firmy Sathea Vision
MOKROVRATSK¯

s.r.o., Boršov 280/2, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 9–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o dílo na akci
„Rekonstrukce
VO
Mokrovraty
– hlavní komunikace“ mezi Obcí
Mokrovraty a firmou Sathea Vision
s.r.o., Boršov 280/2, 110 00 Praha 1.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 10–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí žádost p. T.L. o využívání pozemků parc. č. 138/2,
1385/3 a 135/3 v k.ú. Pouště.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 11–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o spolupráci při
výstavbě domovní tlakové kanalizační přípojky.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 12–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo „Obnova vodovodu Mokrovraty“ ze dne 30. 9. 2019 uzavřenou
mezi Obcí Mokrovraty a Vodohospodářskou společností Dobříš, spol.
s r.o., Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 13–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
– služebností mezi Správou železnic,
zpravodaj
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s.o. a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 1 hlas / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 14–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje úpravu termínu odpočtu
stavu vodoměru v roce 2020, a to
termín 30. 4. 2020 se mění na termín 31. 5. 2020.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 15–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu 2017–2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočes-

kého kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova na akci „Úprava
prostranství před školou“.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 16–17/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
pověřuje starostku k zajištění
administrace výběrového řízení
na akci „Úprava prostranství před
školou“.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

SBĚR BIOODPADU OD KVĚTNA 2020
Příjem bioodpadu bude od 3. května 2020 opět každou neděli od 9:00
do 13:00 hod. ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech. Zároveň zůstává i možnost odkládat bioodpad do kontejneru na tomto místě i každé
pondělí od 8:00 do 12:00 hod.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA

16. 5.

SOBOTA 16. 5. 2020
• Mokrovraty, před obchodem
• Pouště, náves

12.30–12.40 hod.
12:43–12.53 hod.

Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové
ﬁltry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky,
zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, monočlánky, zářivky apod.
• Nebezpečný odpad lze odložit zdarma.
• Občané mohou předat max. 50 kg nebezpečných odpadů.
• Do mobilní sběrny nepatří tyto odpady: pneu a eternit.
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SVOZ ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
SOBOTA

SOBOTA 16. 5. 2020 od 9:00 do 12:00 hod.
• Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
• Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad

16. 5.
2020

Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení:
• pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad:
• koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu! Místa zpětného odběru pneumatik zajišťuje společnost Eltma, www.eltma.cz.
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech
odkládat zdarma v přiměřeném množství.
Upozorňujeme občany, aby tento odpad neodkládali mimo přistavený kontejner a mimo stanovenou dobu sběru!

NOVÉ KONTEJNERY NA KOVOVÉ ODPADY
Od konce března jsou občanům k dispozici dva nové
šedivé kontejnery na kovové odpady:
• v Mokrovratech, parkoviště u restaurace,
• na Pouštích, u autobusové zastávky.
Tímto se ruší možnost odkládání kovového odpadu
do sběrné nádoby na zahradě obecního úřadu.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za tichou vzpomínku a květiny, které jste věnovali panu Františku
Bárovi.
Rodina
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My Češi jsme zvláštní národ.
Dokážeme se roky a roky podceňovat, znehodnocovat, zesměšnovat. Říkáme: „No jo, to jsme my Čecháčci“. Taky říkáme: „No jo, Češi, ti se dovedou
sjednotit jenom když jde o hokej!“. JENŽE... Najednou se ukazuje, že Češi
se dovedou sjednotit vždycky, když o něco jde. S otevřenou pusou zírám
už dva dny na to, kolik lidí se neptalo: „Kdy budou roušky?“, ale ženské
vytáhly šicí stroje a ušily je ze starých zástěr a jiných hadrů, které našly.
Navíc si i z tohohle dovedeme udělat srandu...viděl jsem třeba roušku, která
pasuje ke kroji, lidi si vzájemně hodnotí vzory a nápady. A ty ženský je
neušily jenom pro sebe. Začaly je šít i pro druhé. Pro širokou rodinu, pro
sousedy, pro nemocnice, pro úplně cizí lidi! Hmmm… Studenti? Studenti
začali bez toho, aby je někdo organizoval, vyvěšovat výzvy pro sousedy, že
jim nakoupí. Mohli se na to vykašlat. Ale nevykašlali. Spousta lidí pomáhá
dobrovolnicky. Všiml jsem si i toho, že dokonce i politici na sebe přestali štěkat (až na výjimky, které koušou a nepomáhají tím nikomu). Ještě ani není
jasný, kdy omezení skončí a na sociálních sítích už lidi vymýšlí, jak podpoří
ty, kdo díky omezením budou zažívat těžké časy. Lidi jsou na sebe milejší.
Stačilo vysvětlit, proč je nošení roušek důležité, a během dvou dnů se nošení stalo normou a kdo roušku nemá, připadá si jako blbec. Proč? Protože se
většina národa rozhodla. Proč jsme se semkly, když virus není pro většinu
populace tak nebezpečný? Protože nám záleží na tom, aby babičky a dědové
byli fit. A protože prostě nejsme lhostejní k ostatním. A tohle je záležitost
většiny národa! Ne, vážení. Takhle se nechová národ zbabělců, slabochů
a individualistů. Takhle se chová národ, kterej má koule! (Sorry holky, víte,
jak to myslím). A ne, nejsem naivní… vím, že tam venku jsou výjimky. Ale
poslední dny zase ukázaly, že jsou to výjimky a ne většina. Ne, my nejsme
slabý národ. Možná jenom pod těma řečma o čecháčství maskujeme naší
pravou tvář. Maskujeme to, kým skutečně jsme. Lidmi, který mají rádi jiný
lidi, mají srdce na správným místě a jsou prostě fajn, produktivní, šikovní,
nápadití a nepodělaný. A možná vlastně, že jsme národ Švejků. Podle pana
Radko Pytlíka - haškologa totiž: „Švejk je vynikající v tom, že je chytrý,
a přitom to nedává najevo. Vypadá, že je hloupý, ale přitom je vlastně chytrý. I v situacích, které jsou mezní, zachovává klid, převahu a vnitřní chytrost. Dokáže prohlédnout věci na dno.“
Takže, moji milí Švejci, jsem na vás hrdý a mám vás rád! A moc bych si
přál, abychom si zůstali vědomi toho, kým jsme, i až skončí tahle nestandardní doba a budeme zase pokračovat v tom běžném každodenním životě.
Nechme si v hlavách kousek té oprávněné hrdosti! Já si s sebou určitě ponesu ještě větší hrdost, že jsem Čech.
autor neznámý
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Přijmeme
číšníka/
servírku
do restaurace
U Mikulášků
v Novém Kníně.
V případě zájmu
volejte na:

604 100 306
PRODEJ
CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

13h Nový Knín (u Jednoty)
Prodej 19. 5. 2020
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé
(nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,
vysoká užitkovost), Vlaška a kuřice Modrá,
kohoutci, Kačeny pekingské (bílé brojlerové),
Moularden (kříženec pižmové a pekingské
kachny), Husy bílé, Krůty (kanadské
širokoprsé brojlerové), Kalimera (selské
brojlerové kuře), Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o.,
tel. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7-15h!,
e-mail: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz

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: 29. 5. a 29. 6. 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

