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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli změny titulní stránky Novoknínského zpravodaje, kterou do konce roku 2021 provázely perokresby Jiřího Kalerty. Každý měsíc jste se mohli těšit na nový obrázek z okolí Nového Knína, masopustu,
rozsvícení stromku či oslav. Protože bychom neradi jednotlivé obrázky
opakovali, přistoupili jsme od prvního vydání roku 2022 ke změně titulní stránky, kde budeme uvádět aktualitu, pozvánku na konanou akci, případně jiné důležité sdělení. Pokud bude příležitost, rádi některý Jirkův obrázek znovu na titulní stránce uveřejníme, jako vzpomínku na všechny
roky, kdy nás svými kresbami těšil.
Na lednovém zastupitelstvu byl schválen rozpočet města pro rok 2022,
do kterého jsou zapojeny i finanční prostředky, které se podařilo připravit na investiční akce pro tento rok. Podrobněji se jim budu věnovat v příštím vydání.
Všem občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, připomínám, že tak mohou udělat do konce měsíce března.
Od dubna budou sváženy pouze popelnice označené známkou Brdské odpadářské společnosti.
Závěrem mi dovolte několik slov k útoku Ruska na Ukrajinu, který
v době vydání tohoto čísla začal. Chtěl bych jednoznačně odsoudit tento
čin agrese Ruska proti suverénní Ukrajině a vyjádřit jí podporu. Máme
vlastní zkušenost s okupací a pokud to bude v našich silách, je naší povinností Ukrajincům pomoci.

Petr Chmelík, starosta města
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 68/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 14. 1. 2022
USNESENÍ č. 1 - 68/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 4 - 68/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v rámci Tematického zadání Podpora akce schopnosti
jednotek SDH obcí.

USNESENÍ č. 2 - 68/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
uzavření Dohody o zajištění provozování veřejného pohřebiště mezi
Městem Nový Knín a Obcí Velká Lečice a pověřuje starostu města podpisem dohody.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 24. 1. 2022

USNESENÍ č. 3 - 68/2022 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost Obecně prospěšné společnosti ČÁP o finanční příspěvek rodičům dětí, které se z kapacitních
důvodů nedostaly do Mateřské školy Nový Knín, a schvaluje finanční
příspěvek ve výši 1.000 Kč pro dítě
splňující následující podmínky:
-	Dítě do 1.9. již oslavilo
3. narozeniny.
-	Dítě nebylo z kapacitních
důvodů přijato do Mateřské
školy Nový Knín.
-	Dítě má trvalé bydliště na území
města Nový Knín.
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Usnesení č. 69/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 8. 2. 2022
USNESENÍ č. 1 - 69/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 6 - 69/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí došlé přihlášky do projektu Tvoříme společně Nový Knín
v rámci participativního rozpočtu
a pověřuje starostu města projednáním přihlášek se Stavebním úřadem Nový Knín a kontaktováním
navrhovatelů v případě nutnosti
doplnění přihlášky.

USNESENÍ č. 2 - 69/2022 - RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku firmy ACCON managers&partners, s.r.o. na „Provozně monitorovací zprávy – Vodovod
a kanalizace – Nový Knín“ a schvaluje uzavření smlouvy dle zaslané
nabídky.

USNESENÍ č. 7 - 69/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vypsání výběrového řízení na dodavatele prací na akci „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ III. TŘÍDY, ÚSEKŮ 9C, 23C, 26C, 30C A 59C“
a pověřuje starostu města oslovením pěti firem provádějících stavby
komunikací a následně předložením
nabídek radě města k posouzení.

USNESENÍ č. 4 - 69/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení pro objekt
č.p. 44 v ulici Žižkova a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. 5 - 69/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádosti TJ Sokol Nový Knín
a SK Nový Knín o finanční příspěvek na podporu kulturních a sportovních aktivit města Nový Knín
a pověřuje starostu města zveřejněním výzvy pro podání žádostí o finanční příspěvek na podporu kulturních a sportovních aktivit
města Nový Knín v Novoknínském
zpravodaji s termínem podání žádostí do 19. března 2022.

USNESENÍ č. 8 - 69/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí obavy části obyvatel Libčic
z poklesu vody ve svých studních
při realizaci vrtu, který by měl v budoucnu zásobovat Libčice pitnou vodou, a konstatuje, že před provedením vrtacích prací bude ve všech
studnách v okolí vrtu změřena
a zdokumentována hladina vody
a při znatelném poklesu po provedení vrtu bude majitelům zajištěna dodávka vody prostřednictvím obce.
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USNESENÍ č. 8 - 67/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje vypsání výběrového řízení na volné
místo referenta stavebního úřadu a podmínky tohoto výběrového řízení.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 8. 2. 2022

Usnesení č. 26/22 ze zasedání Zastupitelstva města
Nový Knín ze dne 17. 2. 2022
USNESENÍ č. 1 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatelem zápisu Josefa
Kolku a Tomáše Kadlece.

USNESENÍ č. 5 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 100/80 v k.ú. Sudovice.

USNESENÍ č. 2 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program svého zasedání.

USNESENÍ č. 6 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 160/4 v k.ú. Nový Knín.

USNESENÍ č. 3 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě
na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady mezi Městem
Nový Knín a Brdskou odpadářskou
společností, s.r.o. a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

USNESENÍ č. 7 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 160/3 v k.ú. Nový Knín.
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USNESENÍ č. 10 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1139 v k.ú. Starý Knín.

USNESENÍ č. 15 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 135/1 v k.ú. Starý
Knín.

USNESENÍ č. 11 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 204/8 v k.ú. Nový Knín.

USNESENÍ č. 16 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku parc. č.
918/83 o výměře 76 m2 v k.ú. Nový
Knín, obci Nový Knín dle geometrického plánu č. 638-80/2021
panu
XXXXXXXXXXX,
bytem
XXXXXXXXXXX, za cenu 1.500 Kč
za m2, tedy 114.000 Kč.

USNESENÍ č. 12 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 164/3 v k.ú. Nový
Knín.

USNESENÍ č. 17 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo
města
Nový
Knín schvaluje prodej pozemku parc. č. 565/6 o výměře 464 m2
v k.ú. Libčice, obci Nový Knín
paní
XXXXXXXXXXX,
bytem
XXXXXXXXXXX, za cenu 800 Kč
za m2, tedy 371.200 Kč.

USNESENÍ č. 13 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín neschvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 242/17, 242/9, 242/6, 242/24
v k.ú. Nový Knín.
USNESENÍ č. 14 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 918/12 v k.ú. Nový
Knín.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 17. 2. 2022

USNESENÍ č. 8 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. st. 566 v k.ú. Nový Knín.

USNESENÍ č. 4 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 100/49 v k.ú. Sudovice.

USNESENÍ č. 9 - 26/2022 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 918/12 v k.ú. Nový
Knín.
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SDĚLENÍ RADNICE
Žádosti o příspěvek na sport a kulturu
Organizace a spolky z Nového Knína mohou podávat žádosti o příspěvek
na činnost z rozpočtu města na sport a kulturu pro rok 2022. Formulář žádosti naleznete na webových stránkách města a vyplněný jej můžete doručit na Městský úřad Nový Knín do 31. 3. 2022.

Tvoříme společně Nový Knín
– participativní rozpočet
V rámci projektu Tvoříme společně Nový Knín Vám budou
v měsíci březnu představeny jednotlivé projekty, o kterých
budete moci v průběhu měsíce dubna hlasovat. Projekty
naleznete na webových stránkách města a také v druhém
vydání Radničních listů.

Kompostéry
Město Nový Knín obdrželo domácí kompostéry, které jsou určeny pro občany zdarma. Občané, kteří dříve projevili zájem o kompostéry formou vyplněného dotazníku, se nyní mohou obrátit na městský úřad a domluvit si
termín převzetí.
Kontakt pro komunikaci:
email: pavel.foltyn@mestonovyknin.cz
tel.: 318 593 015
Časový prostor pro občany k převzetí zamluvených kompostérů je do konce měsíce března. Po uplynutí tohoto termínu budou nevydané kompostéry nabídnuty dalším občanům.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje
v souladu s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu březen 2022
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
•	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
•	věk minimálně 18 let
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
•	nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
•	bezúhonnost
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Nabízíme
•	práci v přátelském kolektivu
•	sociální fond s příspěvkem 3.000 Kč/rok
•	příspěvek na stravu
•	5 týdnů dovolené
•	indispoziční volno (sickdays) 5 dní
•	osobní rozvoj – semináře, školení
•	osobní ohodnocení
•	odměny 1x ročně
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
•	státní příslušnost
•	místo trvalého pobytu
•	adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu, pokud jde o cizího státního příslušníka)
•	kontaktní telefon, e – mail
•	datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
•	strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou, nebo osobně na podatelnu nejpozději do 18. 3. 2022.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv bez udání důvodu.
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Označení hrobových míst
Oznamujeme občanům, že v průběhu následujících měsíců
proběhne označení hrobových míst hřbitovů Nový a Starý
Knín. Hroby budou označeny cedulkou na zadní, nebo boční
straně náhrobku.
Marcela Černá

SLOŽKY
Březen ve farnosti
2. března je Popeleční středa. Začíná postní období, příprava na velikonoční svátky. Papež František vyzval, aby tento den byl dnem modliteb
a postu za mír:
„Mám v srdci velikou bolest nad zhoršující se situací na východní Ukrajině“,
vyznal papež v závěru generální audience ve středu 23. 2. „Navzdory diplomatickému úsilí posledních týdnů se před námi otevírají stále znepokojivější scénáře. Stejně jako já i mnozí další lidé po celém světě zakoušejí úzkost
a obavy, neboť všeobecný mír opětovně ohrožují dílčí zájmy.
Dovolávám se všech, kdo nesou politickou odpovědnost, aby hluboce zpytovali svědomí před Bohem, který je Bohem pokoje, a nikoli války, Otcem všech,
a nikoli jen některých, Bohem, který z nás chce mít bratry, nikoli nepřátele.
Prosím všechny zúčastněné strany, aby se zdržely jakéhokoli činu, který by vyvolal ještě větší utrpení obyvatelstva, narušil soužití mezi národy a diskreditoval mezinárodní právo.
A nyní bych se rád obrátil s výzvou k vám všem, věřícím i nevěřícím.
Ježíš nás naučil, že na nesmyslné, ďábelské násilí se reaguje Božími
zbraněmi – modlitbou a postem. Vyzývám všechny, aby z příští středy
2. března, Popeleční středy, učinili Den postu za mír. Povzbuzuji k tomu
zejména věřící, aby se v onen den intenzivně věnovali modlitbě a postili
se. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím“.
11
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2. března je dnem, kdy si připomínáme úmrtí svaté Anežky České (1282),
zakladatelky Řádu křižovníků s červenou hvězdou.
Mše svatá s udílením popelce bude 2. března v 8.00 hod. ve farním kostele v Kníně. Po mši svaté vykonáme pobožnost křížové cesty. Popelec bude
udílen i při sobotních a nedělních bohoslužbách.
Pobožnosti křížové cesty budou v postní době ve čtvrtek v Boroticích
před mší svatou v 16.30 hod. a v pátek v Novém Kníně před mší svatou
v 16.30 hod.
V neděli 13. 3. po bohoslužbě bude nabídka knih
z katolických nakladatelství.
V pondělí 14. 3. nás pan nuncius arcibiskup Charles D. Balvo zve na mši
svatou do pražské katedrály. Mše svatá v 17.00 hod. je u příležitosti 9. výročí zvolení papeže Františka. Vzhledem k jmenování apoštolským nunciem v Austrálii se Mons. Charles D. Balvo při této příležitosti zároveň rozloučí s představiteli církve v České republice a věřícími.
V úterý 15. 3. v 9.00 hod. ve farním kostele svatého Františka budou kněží
příbramského vikariátu slavit mši svatou.
V sobotu 19. 3. v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně mše pro
děti a mládež.
V březnu jsou také dvě slavnosti: 19.března slavnost sv. Josefa
25.března slavnost Zvěstování Páně.
Všem vyprošuji Pokoj a Radost. Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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Zprávy z knihovny
Vážení čtenáři a příznivci knihovny,
už je tu březen, jaro pomalu v rozpuku a tak u příležitosti
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ bude knihovna Nový Knín opět
pořádat "bazárek" knih vyřazených z fondu knihovny.
Bazárek bude probíhat od 14. 3.–18. 3. 2022 v prostorách
průjezdu knihovny. Knihy budou tematicky označeny.
Vybrané knihy nevracejte! Těším se opět na hojnou účast.
Přijďte si vybrat!!
Vaše knihovnice Marie Kápičková

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Nad pozemkovými záležitostmi
Na zasedání městského zastupitelstva 17. února 2022 se projednávaly některé majetkové záležitosti – zejména záměry prodeje a pak několik prodejů městských pozemků.
Většina prodejů byla těsně jednomyslně schválena (jednomyslně proto,
že všechny hlasy byly pro, těsně proto, že při méně hlasech pro by ty prodeje neprošly – zastupitelstvo se totiž sešlo v minimálním možném usnášeníschopném počtu osmi lidí z patnácti), „neprošel“ (rovněž jednomyslně
počtem osmi hlasů proti – v tomto případě ovšem nikoli těsně, protože k neschválení by bývalo bylo stačilo, aby se jeden hlas zdržel hlasování) záměr
prodeje pozemků parcelní číslo 242/17, 242/9, 242/6 a 242/24 v katastrálním
území Nový Knín. Parcelní čísla asi málokomu něco řeknou, a tak umístění
pozemků upřesněme: jedná se v podstatě o zelený pás (242/9, 242/17) od nejnovějších bytovek (č.p. 437, 438 a 439) k bývalému hřišti (242/10; po roce
1989 se dostalo do soukromého vlastnictví, zřejmě s možností příštího zastavění, takže nikomu nestojí za údržbu) a zhruba trojúhelníkový pozemek
jižně od onoho pásu (242/6 a hlavně 242/24).
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V platném (i připravovaném) územním plánu je území jižně od nynějšího sídliště určeno k zástavbě bytovými domy, což je asi to nejlukrativnější možné využití (nepočítáme-li nákupní centra). Lze si představit, že v případě odprodeje uvedených pozemků bychom se mohli například s uvedeným zeleným pásem rozloučit, a to i přesto, část území je v ochranném
pásmu elektrického vedení (zatímco se zastavěním pozemku 242/24 by –
při respektování ochranného pásma toho elektrického vedení – asi neměl
být větší problém).
S tím, že by takové pozemky město nemělo dávat lehkomyslně z rukou,
plně souhlasím. A nejedná se jen o ony pozemky u sídliště, ale například i ty
v Pivovarské ulici. Je nepravděpodobné, že budeme mít na to, všechno zastavět „ve vlastní režii“, ale myslím si, že je čas zajímat se o to, jak lze budoucí podobu zástavby ovlivnit. V Pivovarské ulici městu pozemky patří, takže
tam si lze představit, že by město stanovilo podmínky zastavění při prodeji.
Podobnou cestou postupoval městys Radomyšl, když cíleně podpořil novou
výstavbu: městys získal pozemky, nechal je zasíťovat a rozprodal za účelem
zastavění řadovou zástavbou. Stavělo se podle jednotných projektů, byly určeny lhůty pro výstavbu a pozemek přešel do vlastnictví zájemce až v okamžiku kolaudace1. Možná by stálo za to podívat se, zda je podobný postup
možný i v současnosti, protože legislativa se mění, a co šlo kolem roku 2010,
nemusí jít už dnes. Dodejme, že v Pivovarské ulici do toho (vedle toho, že tam
jsou věcná břemena příjezdu na některé přilehlé pozemky) budou „kecat“
památkáři, jelikož jde o součást památkové zóny. Možná by šlo říci: naštěstí.
Protože pokušení zastavět ta místa v samotném centru města co nejlukrativněji by jinak mohlo být pro investory neodolatelné (jeden předimenzovaný
barák v místech, kam se urbanisticky naprosto nehodí, ve městě už máme
a byl bych opravdu nerad, pokud by měl tento trend pokračovat). I tak by
nebylo špatné, pokud by i do architektonické podoby nové zástavby mohlo
město nějak mluvit – a možná by neškodilo poohlédnout se po nějakém dobrém architektovi – zejména roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Pivovarské ulice by si zasloužil nějakou architektonicky opravdu kvalitní budovu.
Když se na zasedání mluvilo o tom pozemku na sídlišti, napadlo mě, že by
jej šlo použít pro další školku: pokud budou obyvatelé přibývat, jistě vzroste i potřeba takovýchto zařízení. Dostal jsem odpověď, že s další budovou se
počítá na pozemku za stávající školkou. Což je – uznávám – koneckonců logické, protože tam půjde využít aspoň část infrastruktury stávajícího předškolního zařízení. Ale co když počet obyvatel vzroste výrazněji? Například
v případě zástavby oné dosud prázdné plochy od nynějšího sídliště? Něco
1

	Více nejen o této bytové výstavbě se lze dočíst na stránkách Zpravodaje městyse Radomyšl z roku 2012: http://www.radomysl.net/a_dokument/1357204347_zpravodaj%20radomysl_
nahled%20po%20strankach.pdf
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by možná „absorboval“ Čáp, ale to by nemuselo stačit. A pokud bychom další školku ani tak nepotřebovali, nabízí se jako další možnost dům s pečovatelskou službou. Myslím, že ti, kdo celé své životy prožili v tomto městě, si
zaslouží je řádně završit také zde i v případě, že už se nedokážou o sebe tak
úplně postarat. Koneckonců městys Radomyšl si svůj dům s pečovatelskou
službou – s využitím dotací – také postavil.
A možná ještě jedna věc: mluvilo se též o odprodeji připlocené části pozemku 135/1 v katastrálním území Starý Knín. Záměr byl schválen s tím, že
jelikož se zde počítá se zastavěním, by byla část odprodána za cenu stavebního pozemku. Napadlo mě, zda by nešlo dohodnout se na částečné směně,
čímž by se ten pozemek zpřístupnil (pro pěší) z ulice Na Vyšehradě. Zde jsem
dostal odpověď, že zdola se počítá s přístupem přes pozemek, který také patří městu. To je pravda, ale na druhé straně pokud by tento průchod byl přímější. Ale to by samozřejmě záviselo na oboustranné ochotě jak města, tak
majitelů přilehlých pozemků.
Samozřejmě s tím bude ještě spousta starostí. Na druhé straně však doufejme, že budeme mít jen takovéto starosti. Protože ty jsou pořád ještě snesitelnější než nutnost narychlo shánět vhodná parkovací místa pro tanky
vyslané jedním nejmenovaným prezidentem, který se trápí obavami, že by
jeho vojska v kasárnách příliš zlenivěla, a tak je po vzoru některých svých
předchůdců posílá poskytovat bratrskou internacionální pomoc i tam, kde
o to (skoro) nikdo nestojí 2 .

Miloš Hlávka
2

	Pro ty, kdo stále ještě váhají, o koho by asi tak mohlo jít, bych měl odkaz na jednu písničku rakouské kapely Rammelhof: https://www.youtube.com/watch?v=StDnFwcNkRM
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Moje práce s mládeží se oficiálně začala psát dne 3.1. 1970, kdy se konala ustavující schůze v klubovně Místní jednoty ČSPO (Československý svaz
protipožární ochrany) v Novém Kníně za přítomnosti tehdejšího předsedy Jaroslava Kozy, okresního velitele Josefa Šáši, strojníka Mirka Pechara,
Mirka Nosákovce, velitel Jan Hranický byl omluven. Referentka mládeže
Miloslava Smělá seznámila dospělé i děti se statutem organizace Mladý požárník a hrou „Pětadvacítka“ .
Následně na to bylo rozhodnuto, že děti od 8–15 let povede M. Smělá a mládeži od 15–18 let se stal vedoucím Jan Hranický. Úkoly se plnily podle pokynů přes rozhlas a televizi. Jako první dostali za úkol zhotovit kroniku, pečeť
a vlaječku. Oddíl také přijal pojmenování „Lvíčata“. Po splnění těchto podmínek se „Lvíčata“ zúčastnila dvoudenního okresního srazu Mladých Požárníků v Hrachově, kde proběhly různé soutěže v oblasti požární ochrany.
Při těchto soutěžích bylo provedeno hodnocení, při kterém naši žáci a i žákyně od 8–15 let získali obě první místa, stejně tak i tak dorostenci, čímž
Nový Knín dokázal plnou připravenost v této soutěži.
Ve dnech 16.–18. června 1972 se konala krajská soutěž v Soběšíně, kam
nás odvezl řidič Mirek Pechar. Jel s námi také Mirek Nosákovec, který velmi
aktivně pomáhal při naší organizaci. Po branném závodě, kvízu, kulturní
vložce a hodnocení kroniky jsme se umístili na prvním místě. Úkoly plnili
tito členové oddílu: Michal a Tomáš Havlíčkovi, Pavel Topinka, Jiří Rambousek, J. Obermajer, Milan Uzlík, L. Hrubý, J. Hrubý, O. Šusta, M. Šusta, S. Tesárek, V. Dědina.
Odměnou nám byla účast na Celostátním setkání nejlepších požárních
družstev v Praze, které trvalo 6 dnů. Toto setkání bylo pro nás plné zážitků
a různých akcí.
Po zapojení do celostátní hry „Plamen“ jsme nadále pokračovali v plnění daných soutěží. Účastnili jsme se krajských soutěží v r. 1973 v Jesenici,
v r. 1979 v Bělé pod Bezdězem a v Berouně, kde jsme vždy skončili na druhém místě. V r. 1974 jsme v Čisté získali 1. místo, čímž jsme se mohli zúčastnit celostátního setkání nejlepších družstev Mladých požárníků z celé republiky v Banské Bystrici. Všichni, kdo měli možnost na toto setkání odjet,
rádi na to vzpomínají. Účast si vybojovali tito chlapci: Pavel a Slávek Tesárkovi, Petr Váňa, Zbyněk Kozohorský, Jiří Hrubý, J. Kalianko, Mirek a Ota
Šustovi, Mirek Malčánek a Josef Obermajer.
V r. 1974 byl založen nový oddíl „Plamínek“, který tehdy vedl M. Nosákovec a již od začátku si vedl velmi dobře. Umísťoval se v okresních soutěžích
na předních místech. V r. 1977 jsme byli vybráni jako jediní požárníci z celé

republiky na celostátní setkání Pionýrské organizace
v Hradci nad Moravicí, kde
se plnily po 12 dnů různé
soutěže , branné a sportovní úkoly. Naši chlapci ve finálovém utkání ve fotbalu
proti Slovanu Bratislava získali druhé místo. V brance
si velmi dobře vedl Jirka Korotvička. Setkání se zúčastnili tito chlapci: Petr Váňa,
Jiří Korotvička, Jiří Toupal,
Vráťa Liška, Fanda Handschuh, Pavel Tesárek, Pavel
Černý, Luboš Kocián, Josef
Buřič.
V r. 1978 dorostenci
ve složení: Tomáš Havlíček,
Jiří Hrubý, Jiří Rambousek,
Milan Kalianko, Josef Liška,
Ota Šusta, Mirek Šusta, Zbyněk Kozohorský a Pavel Topinka vyhráli okresní soutěž a v krajské soutěži, kam
nás odvezl Mirek Nosákovec, se umístili na druhém místě. Tuto soutěž však
poznamenala smutná událost, když den před tím jsme se v Motole loučili
se svým členem Milanem Uzlíkem. V r. 1978 se v Příbrami konala krajská
soutěž „Plamen“, v které se naše družstvo umístilo na prvním místě, díky
čemuž jsme se dostali na celostátní setkání nejlepších Mladých požárníků
do Spišské Nové Vsi. Na Slovensku jsme prožili hodně akcí a výletů po Vysokých Tatrách a okolí. Zúčastnili se tito členové: Pavel Tesárek, Radek Hrubý, Luboš Kocián, Petr Váňa, Jára Řehák, Josef Buřič, J. Hrubá, M. Nosákovcová, M. Korotvičková. Děkuji také Antonínu Štverákovi, který nám umožňoval nácvik útoku a stroje na vodu, a to tím, že nás odvezl do Malé Lečice,
kde měli PS 12.
Dne 25.6. 1980 jsme se opět jako jediní požárníci z celé republiky za odměnu zúčastnili celostátního setkání pionýrských oddílů v Hradci nad Moravicí. Tento pionýrský tábor trval 12 dnů, během kterého se zase plnily různé úkoly, sportovní a branné pochody i s požární tématikou. Během tohoto tábora získaly naše dívky zlaté medaile ve vybíjené. Tábora v Hradci nad
Moravicí se zúčastnili tito členové: M. Nosákovcová, D. Radová, Helena Mě-
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churová, Dáša Březinová, Alena Šustová, Mirek Čejda, S. Kukla, Mirek Váňa,
Standa Pechar.
V r. 1983 – 84 byl zapojen do celostátní soutěže „Plamen“ 1 oddíl mladých
požárníků a 1 družstvo dorostenců a dorostenek. Z jednašedesáti družstev
našeho okresu se Lvíčata umístila na 3. místě a dorostenci na 6. místě. Dalo
by se říct, že to tenkrát bylo velmi dobré umístnění, jenže když měl kolektiv
navíc, tak to bylo zklamání po celoroční dřině. Problém spočíval v tom, že
jsme neměli dobré podmínky pro nácvik. Cvičili jsme na silnici u mě Na Potůčku. Co bylo platné, když jsme měli v okrese nejrychlejší útok na sucho
za 23 sekund, když chlapec, který obsluhoval stroj, nevěděl, co s ním, protože jsme to neměli vyzkoušené na vodu ani jednou. No a najednou z toho
bylo v této disciplíně 17. místo, což se nám na celkovém umístnění projevilo. V té době jsme měli zásluhou p. inženýra Posledního ve zbrojnici stroj PS
12. Stroj jsme obdrželi za žňové hlídky. Ovšem bez startéru, baterie a podvozku. Po dlouhých debatách se výbor rozhodl, že se baterie i startér koupil.
Po mém nástupu do důchodu se situace ještě zhoršila. Protože jsme si vybojovali účast na třídenním okresním setkání pionýrů a ml. požárníků
a ještě nás čekal branný závod v soutěži Plamen, nezbylo mi nic jiného, než
si nastálo odstěhovat potřebné věci domů a cvičit na zahradě a před domem
Na Potůčku. Před takovou soutěží se muselo a musí cvičit denně, protože je
velmi náročná jak fyzicky, tak toho musí děti hodně snést.
V r. 1988 jsme se na okresní soutěži v Petrovicích umístili s dětmi na druhém místě. Z rodinných důvodů a nemoci jsem dále v soutěžích Plamen nepokračovala. Přesto jsem ještě jednou v r. 1989 vypomáhala na jedné ze soutěží, ale po r. 1990 se již HZS Nový Knín dětských soutěží nezúčastňoval.
V r. 2001 dal Jakub Zamrazil dohromady dvanáct chlapců , s kterými jsme
se přihlásili do celostátní hry „Plamen“, která se v té době skládala ze čtyř
částí během celého roku. Tato soutěž obsahovala celou řadu nových úkolů,čímž pro nás byl začátek velmi těžký, ale díky Janě Vráblíkové, která nám
pomohla s novými pravidly. Velkou pomoc a ochotu jsme měli v tehdejším
předsedovi ZOSPO Jiřím Zamrazilovi a dále Marušce Kapičkové, Mirku Konopáskovi, Vašku Krotilovi a Michalu Hranickém. Při závěrečném srazu v r.
2002 v Solopyskách jsme skončili na dobrém pátém místě. V r. 2003 jsme se
již umístili na 3. místě.
V r. 2004 jsme splnili všechny tři části soutěže, ale na závěrečný sraz, který se konal koncem května ve Višňové, nám nebylo umožněno se tohoto závěrečného srazu zúčastnit. Byli jsme moc zklamáni, protože jsme během celého roku neměli špatné výsledky a při tom jsme neměli takové podmínky
na cvičení jako jiná družstva. Na přelomu r. 2004 – 2005 družstvo Mladých
požárníků fakticky zaniká a ukončuje činnost.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáhali, včetně Standy Fouknera, p. J.Kaliánka a nezapomenutelného přítele mládeže Mirka Nosákovce.

Jsem ráda, že se Tomáš Kadlec stal hasičem z povolání a Jára Šturma a Jakub
Zamrazil zůstali hasičům věrni.
Dne 25. 1. 2022 se navždy uzavřela cesta mojí babičky Miloslavy Smělé,
která odešla v nedožitých 92 letech a takřka celý svůj život věnovala výchově mládeže a dětem, ať tomu bylo v rámci družiny, divadla a nebo při SDH
Nový Knín. Byl to její celoživotní úděl a byla na něj náležitě hrdá. Mrzelo ji,
že se jí v době, kdy jí bylo už více jak osmdesát let, nedostává dostatek sil,
ale nadále chtěla pomáhat všem, pokud by o to projevili zájem. Samozřejmě byla velkou milovnicí zvířat a vždy u ní jakákoliv toulavá kočka a nebo
hladový pes našel něco k snědku. Je škoda, že podobní lidé odcházejí a již
za sebe nemají náležitou náhradu.
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Poděkování

Jubilanti měsíce

Chtěli bychom touto cestou poděkovat dobrovolným
hasičům a p. Havlíčkovi, že se přišli rozloučit s naší
maminkou paní Miloslavou Smělou.

V měsíci březnu oslaví neuvěřitelné narozeniny paní Josefa Drážďanská. Krásné narozeniny oslaví pan Karel Tůma a pan František Plot. Životní jubilea v tomto měsíci oslaví paní Dana Dohnalová, pan Jiří Hájek a paní Věra Zamrazilová.

Jiřina, Zdeněk, Anna

Všem oslavencům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.

Vzpomínáme
Vzpomínka na paní Smělou
V sobotu, dne 19. 2. 2022, jsme se rozloučili s dlouholetou členkou našeho Sboru dobrovolných hasičů v Novém Kníně, paní Miloslavou
Smělou.
Paní Smělá vstoupila do našich řad již v mládí a zachovala svou věrnost po celý svůj život. Vychovala nespočet mladých hasičů, se kterými se účastnila soutěží v rámci celé republiky. Vzpomínají na ni dosud
s úctou a láskou. Za dobu své aktivní činnosti byla několikrát oceněna medailemi za věrnost. V roce 2007 obdržela jedno z nejvyšších ocenění, medaili sv. Floriana, patrona hasičů. Naše řady opustila v nedožitých 92 letech.
Děkujeme za její celoživotní a obětavou práci v našem sboru, za její
přínos a propagaci požárního sportu a za výchovu mladých hasičů,
kteří ve sboru setrvávají dodnes.
Spolu s rodinou paní Miloslavy Smělé jsme byli přítomni při jejím uložení na hřbitově v Novém Kníně, vzdali jí čest a uctili její památku
čestnou stráží.
S vděčností budeme vzpomínat.
Hasiči Nový Knín
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INZERCE

Dne 23. 3. 2022
se bude konat

Nabízíme k pronájmu
prostory již zařízené

prodejní akce

pro provoz
MŠ

fa Rišková Bruntál
v místní sokolovně
Nový Knín.

s kapacitou 10-12 dětí
v Novém Kníně,
Žižkova 278
(Za Salašem).

Prodej potrvá od 10:30
do 16:30 hodin.
K prodeji nabízí textil,
lůžkoviny, spotřební
zboží a obuv.

Tel.: 723 017 356,
e-mail: iberka14@seznam.cz .
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INZERCE

Restaurace
u Mikulášků

MĚSÍČNÍK PRO NOVÝ KNÍN, CHOTILSKO A MOKROVRATY 

Chotilský
zpravodaj

2
V Ý TISK ZDARM A

Únor

2022

v Novém Kníně

přijme číšníka
nebo servírku.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 2/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 3. 3. 2022. • Ministerstvem kultury ČR evidováno
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v minulém Zpravodaji jsem vypsala nejdůležitější projekty minulého
roku. V dnešním článku vás seznámím s akcemi, které bychom chtěli letos uskutečnit.
V první řadě se jedná o dokončení územního plánu. Během vypracování došlo k mnoha zdržením, například ohledně zákazu těžby zlata. Dále
jsme delší čas vyjednávali s dotčenými orgány. V současné době by měla
být zpracována data pořizovatelem MěÚ Dobříš a předána firmě Apriske
zpracování. Poté by mělo následovat veřejné projednání, o kterém vás budeme včas informovat.
V nynější době velkého úbytku podzemní vody máme v plánu opravu vedení vody z Chotilska do Záborné Lhoty,na kterou navazuje vybudování vodovodu v Záborné Lhotě. Prvním krokem bude oprava vedení, jelikož průtok
vody není v takové síle, aby mohla být vodou zásobena Záborná Lhota. Současně bude probíhat vypracování projektu na vodovod. Po ukončení stavby
vodovodu počítáme se zavedením vody v dalších místních částech obce.
Velký problém je i kanalizace, proto začne jednání s vlastníky pozemků
ohledně jejího vedení v Chotilsku. Jelikož článek píši před jednáním, tak vás
budu v příštím Zpravodaji informovat o dalším postupu.
Všechny uvedené akce budou finančně velmi nákladné, a tak se budeme
snažit získat co nejvíce dotací, aby mohly být uskutečněny.
Dále vás chci informovat, že od dubna začne probíhat oprava mostku
v Chotilsku. Na základě informací od KSÚS bude oficiální objížďka přes Korkyni a Čím. Prosím sledujte webové stránky Obce Chotilsko, kde budou sdělovány bližší informace.
Běla Tobolová, starostka
23
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BĚH NA ROZHLEDNU
VESELÝ VRCH POSEDMÉ!
Tak jako každý rok znovu poběžíme
na Veselý vrch! Budeto 30. dubna
na čarodějnice. Tentokrát snad bez
„covidových restrikcí“ (ačkolivkdoví…). Loni se běželo po jednotlivcích, aby se běžci neshromažďovali
na startu, při běhu a v cíli. Vyhlašování nejlepších běžců neproběhlo,
ale i za zhoršených podmínek přijelo nejvíce závodníků v historii závodu, také nejvíce dětí. Prostě běžci toužili si zaběhnout nejen tréninkově, ale konečně i v regulérním závodu. A hle, snad i proto padl v počtu účastníků rekord! I místních běžců se
účastnilo hodně.
Letos už to bude, věříme, více „normální“. Vyhlásíme nejlepší běžce,
všechny děti dostanou odměnu (jako vždy) a také vyhlásíme nejlepší místní běžce a běžkyně a všechny místní odvážlivce odměníme. To se hodí, ne?
Takže trénujte, běhejte a já vás moc ráda uvidím na startu!
Srdečně vás všechny zve Libuše Vlachynská, ředitelka závodu.
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VĚTRNÝ ÚNOR…
Pro mne osobně je psaní tohoto článku takové déjàvu. Přesně před 2 roky
vyšel v Chotilském zpravodaji můj článek Vítr, vítr, vítr…, který bych snad
mohl celý zkopírovat. Původně jsem chtěl v dnešním článku po delší době
otevřít „preventistické okénko“, nicméně průběh letošní zimy, nebo chcete-li ne zimy, mu nepřál. A tak v druhé polovině února vlivem extrémně
větrného počasí se naše jednotka pěkně zapotila při odstraňování popadaných stromů, které tentokrát padaly nejen na silnice, ale i na domy…
6. 2. 2022 v 16:37hod. vyjížděla naše jednotka do obce Čím (do osady
Hrdlička) k ohlášenému požáru střechy chaty. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum nahlášené doutnající střechy. Pravděpodobně
vlivem silného větru se ulomila větev borovice, která stála v těsné blízkosti chaty, a ta začala na komíně hořet.Oheň se pak rozšířil i na zanesený
okap. Naše jednotka rozebrala část střechy kolem komína, aby mohla být
odhalena případná doutnající ložiska, což bylo po příjezdu HZS Dobříš ještě zkontrolováno termokamerou.
17. 2. 2022 v 6:50 hod. vyjížděla naše jednotka do Záborné Lhoty k odstranění spadlého stromu ležícího přes komunikaci.
17. 2. 2022 v 7:50 hod. vyjížděla naše jednotka do Lipí k odstranění spadlého stromu ležícího přes komunikaci.
17. 2. 2022 v 8:20 hod. vyjížděla naše jednotka na silnici mezi Hněvšín
a Křeničnou k odstranění spadlého stromu ležícího přes komunikaci.
17. 2. 2022 v 11:18 hod. vyjížděla naše jednotka do Záborné Lhoty k odstranění zavěšeného stromu přes komunikaci ve směru na Nový Knín. Po jeho
odřezání byl navijákem stržen a odvalen mimo komunikaci.
17. 2. 2022 v 12:36 hod. vyjížděla naše jednotka do Chotilska k odstranění
spadlého stromu ležícího přes komunikaci.
17. 2. 2022 v 17:44 hod. vyjížděla naše jednotka do Sejcké Lhoty k odstranění spadlého stromu na rodinný dům. Po příjezdu na místo události byl
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proveden průzkum s ohledem na následný postup likvidačních prací,
aby nedošlo k dalšímu poškození domu. Horní část stromu, která se odlomila při pádu, ležela již mimo budovu, nicméně spodní část stále ležela
na ní, a proto byla nejdříve odvětvena. Následně (děkujeme firmě JS Centrum za operativní a nezištné zapůjčení manipulátoru s výsuvným ramenem) byla tato část kmenu upoutána řetězy a kmen bezpečně spuštěn
mimo budovu bez jejího dalšího poškození. Kmen byl následně s ohledem
na jeho velikost nakrácen pro další manipulaci.
18. 2. 2022 v 23:00 hod. vyjížděla naše jednotka opět do Lipí k odstranění
spadlého stromu ležícího přes komunikaci.
19. 2. 2022 v 8:10 hod. vyjížděla naše jednotka na silnici mezi Křeničnou a Chotilskem k odstranění spadlých stromů ležících přes komunikaci
(na silnici na Besedné a opět u Lipí).
V sobotu 19. 2. 2020 se od 18:00 hod. v prostorách chotilského muzea konala letošní Výroční valná hromada 24. okrsku za účasti zástupců sborů
SDH Nové Dvory, SDK Krámy, SDH Korkyně, SDH Čím, SDH Chotilsko, starostů obcí Korkyně a Čím. Úvodního slova se ujal starosta okrsku Karel
Vild, jehož vystřídal
velitel okrsku Vít Šiška, který zhodnotil nejen výjezdovou činnost
všech jednotek. Následně se slova ujala Marcela Petřinová, hospodářka okrsku, která
přednesla svoji zprávu. Po finanční zprávě
pakStanislava Krejčíková přednesla zprávu
revizní komise. Závěrečné slovo pak patřilo Janu Hořákovi, který
zhodnotil výjezdovou
činnost všech jednotek
SDH v roce 2021.
-Martin Brodský 26
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CHOTILSKÝ ZPRAVODAJ 

2/2022

Rozpis zápasů starší žáci, jaro 2022
14. kolo So 26.03.2022 13:30hod. 77 mm

Rozpis zápasů muži, III. třída „B“, jaro 2022
15. kolo Ne 03.04.2022 14:00hod. TJ Sokol Jesenice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
17. kolo

So 26.03.2022 15:00hod. TJ Vltavan Borotice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

18. kolo So 02.04.2022 16:30 hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Jesenice, z.s.
20. kolo So 16.04.2022 17:00 hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - SK VELKÁ LEČICE, z.s.
21. kolo So 23.04.2022 17:00 hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Krásná Hora
22. kolo Ne 01.05.2022 17:00 hod. TJ SOKOL Dublovice B z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
23. kolo So 07.05.2022 17:00 hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Stará Huť, z.s.
24. kolo So 14.05.2022 17:00 hod. TJ Zduchovice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
25. kolo So 21.05.2022 17:00 hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B

16. kolo So 09.04.2022 14:00hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Nový Knín/ Nová Ves
17. kolo

So 16.04.2022 14:30hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Krásná Hora

18. kolo Ne 24.04.2022 14:30hod. Podlesí/ Bohutín - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
19. kolo So 30.04.2022 14:30hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ TATRAN SEDLČANY B, z.s.
20. kolo So 07.05.2022 14:30hod. SK Březnice 1918, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
21. kolo So 14.05.2022 14:30hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Dolní Hbity/ Višňová
22. kolo So 21.05.2022 14:30hod.

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou, z.s. - TJ
PROSTŘEDNÍLHOTA

26. kolo So 28.05.2022 17:00 hod. TJ Sokol Sedlec-Prčice B, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

23. kolo So 28.05.2022 14:30hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - SK SPARTAK Příbram B

14. kolo So 04.06.2022 17:00 hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Kamýk n. Vlt.

24. kolo Ne 05.06.2022 14:30hod. Láz/ Obecnice - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

15. kolo So 11.06.2022 17:00 hod. SK Obory z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

25. kolo So 11.06.2022 14:30hod.

16. kolo So 18.06.2022 17:00 hod. TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Vltavan Hřiměždice

26. kolo So 18.06.2022 14:30hod. SK Petrovice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
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TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Spartak Rožmitál
p. T.,spolek
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
V OBCÍCH
V březnu budou v některých místních částech připraveny
velkoobjemové kontejnery k „jarnímu úklidu“ domácností,
sklepů a jiných prostor. Kontejnery budou umístěny v uvedených
místních částech a termínech:
Sobota 12.03., 09:00 do 13:00 hod.
• Chotilsko – parkoviště na návsi
• Křeničná – u hasičské zbrojnice
• Záborná Lhota - před hasičskou zbrojnicí na návsi
Sobota 19.03., 09:00 do 13:00 hod.
• Prostřední Lhota – před bývalou hospodou na návsi
• Sejcká Lhota – u hasičské zbrojnice
Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny k odkládání nebezpečného odpadu (termíny jeho svozu budou uveřejněny v některém z příštích
Zpravodajů a budou umístěny ve vývěskách v jednotlivých částích obce).
Po celou dobu, kdy bude kontejner v jednotlivé místní části přistaven, bude
na odkládání odpadu dohlížet odpovědná osoba, která bude mít pokyny,
co do kontejneru patří a co ne. Dbejte prosím na dodržování jejích pokynů
- v případě, že bude na skládce zjištěn odpad, který do kontejneru nepatří,
bude likvidace odpadu vyfakturována právě této odpovědné osobě.
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UPOZORNĚNÍ NEJENOM PRO
MAJITELE PSÍCH MILÁČKŮ, ALE
I JINÉHO DOMÁCÍHO ZVÍŘECTVA
Toto upozornění se týká nejenom majitelů nebo držitelů psů, ale také majitelů nebo držitelů všech domácích a hospodářských zvířat. Ve všech částech obce se rozmohl nešvar, kdy majitelé nebo držitelé zvířat nechají tato
zvířata volně pobíhat a vykonávat svoji potřebu na veřejných prostranstvích v zastavěných částech obce Chotilsko. Nejenomže po svých „miláčcích“ neuklízí exkrementy, ale již se také několikrát stalo, že volně pobíhající pes napadl člověka. Nejedná se o příjemnou situaci pro dospělého člověka ,a o to horší je, když dojde k napadení malého dítěte nebo
maminky s kočárkem. I zde jsou majitelům a držitelům domácích zvířat
stanoveny povinnosti v obecně závazné vyhlášce. Jedná se o obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a jiného zvířectva na veřejném prostranství v obci Chotilsko. Pokud dojde k porušení uvedené vyhlášky, řeší celou situaci přestupková komise MěÚ Dobříš (v lepším případě) nebo Policie ČR a soud v občanskoprávním řízení
(v horším případě).
Apelujeme tedy na majitele a držitele všech zvířat, zabezpečte si své domácí mazlíčky proti samovolnému pohybu na veřejných prostranstvích
a především uklízejte po nich jejich exkrementy, které na veřejných prostranstvích zanechávají. Je lepší preventivně předcházet možnému napadení člověka (v případě volného pohybu psa) nebo uklidit po psovi nebo jiném
zvířeti jeho „pozůstatek“, než celou záležitost řešit jako přestupek, případně soudní cestou.
-tajemník OÚ-

Pokud dojde k naplnění kontejneru před termínem ukončení akce
(13:00 hod.), bude kontejner odvezen a již se na místo nevrací.
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PODĚKOVÁNÍ
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INZERCE

Přátelé a kamarádi,
moc vám děkujeme za pomoc při nákupu automobilu pro Domču,
následnou úpravu a pořízení elektrického vozíku. Na vše byly
použity prostředky od vás darované na akcích pro Domčunebo
na transparentní účet. Máme velkou radost
a moc si toho vážíme.

Práce na zkrácený úvazek,
brigáda
Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem
Prostřední Lhota 4, Cho lsko 26203

Děkujeme Peškovi

Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem Prostřední Lhota,
Chotilsko, hledá milou, spolehlivou tetu-chůvu pro děti 2-6 let.
Práce na zkrácený úvazek, vhodné i jako brigáda.
Pracovní doba od 7-16.30hod.
Nabízí práci v přátelské prostředí v hezkém zázemí
Lesního klubu.
Možnost absolvovat kurz chůvy.
Kontakt: Soňa Sladkovská
tel.: 731474720
email: ssladkovska@seznam.cz

Kontakt: Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem, z.s.
předsedkyně: Soňa Sladkovská
Tel.: 731 47 47 20
e-mail: ssladkovska@seznam.cz
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ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 31/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 31. 1. 2022 od 18:00 hodin
Usnesení č. 1-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele p. Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele p. Karla Kaláta a p. Pavla Vohralíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 31. 1. 2022 takto:
1)	Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda
o umístění stavby
2)	Poskytnutí dotace KÚSK na rekonstrukci místní komunikace
3)	Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 437/2 v k.ú. Mokrovraty
4)	Žádost o převod pozemku parc. č. 384/92 v k.ú. Mokrovraty
5) Záměr prodeje fekálního vozu
6) Záměr prodeje traktoru
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7) Rozpočtové opatření č. 1/2022
8) Žádost o poskytnutí příspěvku na sportovní činnost
9) Dohoda o narovnání
10) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6030069/2
mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě plné moci společností ENERGON Dobříš, s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje přijetí dotace ve výši 785 000 Kč
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova
na základě podané žádosti ev. číslo: FRV/VEI/045555/2021 na projekt Rekonstrukce místní komunikace 12c v obci Mokrovraty a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty neschvaluje prodej části pozemku parc. č.
437/2 v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 1 hlasů Proti: 7 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr směny pozemku parc. č.
384/91 za pozemek parc. č. 384/92 s doplatkem, oba v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 7-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr prodeje cisternového automobilu TATRA CAS 32 – T 815.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr prodeje kolového traktoru ZETOR 7201 včetně přívěsu.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtového opatření č.
1/2022, kterým se navyšují výdaje na § 3639 (Komunální služby a územní rozvoj) o 400 000 Kč a snižují se výdaje na § 6171 (Činnost místní správy)
o 400 000 Kč. Ostatní závazné ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi
Obcí Mokrovraty a Nohejbalovým klubem Mokrovraty, z.s. o poskytnutí
dotace ve výši 12 000 Kč na sportovní a organizační činnost v roce 2022.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11-31/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty neschvaluje účast Obce Mokrovraty
na Dohodě o narovnání mezi p. Š.Ř. (účastníkem) a společností Maverick
Services s.r.o., Revoluční 655/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 (stavebníkem).
Výsledek hlasování:
Pro: 0 hlasů Proti: 8 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
– BŘEZEN 2022
Dne 8. a 9. února byl pro ZŠ a MŠ připraven vzdělávací program „Zdravá
5“, který je zaměřený na zdravý životní styl. Školáci si formou skupinové
hry upevnili zásady zdravé výživy a děti z mateřské školy si zopakovaly
pravidla o zdravém stravování pohádkovou formou. Výuka byla provázena písničkami, pohybovou aktivitou i přípravou jednoduché svačinky.
V úterý 15. února jsme navštívili výstavu „Obrazy a obrázky Josefa Lady“
v Městském muzeu Sedlčany, sklepení a stálou expozici muzea, kde si žáci
ve výstavních prostorách prohlédli nálezy z pravěku, středověku i ukázky
z novověku.
Připomněli jsme si život a dílo Josefa Lady, děti v mateřské škole si z knížek přinesených z domova udělaly výstavku, opakovaly známá říkadla a poslouchaly pohádky.
Ve středu 16. února zpestřila školní vyučování již tradiční soutěž „ZŠ a MŠ
má talent“. Taneční vystoupení sourozenců Petra a Marečka se líbilo nejvíc,
stříbrnou příčku obsadily Nicolka a Vendulka v pohybovém ztvárnění veselé písničky o kozlovi a třetí byli oceněni Michal a Dan F., kteří předvedli
svoji obratnost s míčem. I další vystoupení, ať to byla recitace, hra na flétnu
nebo zpěv, bylo odměněno potleskem a sladkostí.
Od 21. února si všichni užívali jarní prázdniny a potom se už těšili na masopustní karneval v úterý 1. března.
Na březen připravujeme:

1. 3.
16. 3.
21. 3.
31. 3.

– masopustní karneval – ZŠ i MŠ
– školní kolo recitační soutěže
– vynášení Morany ke Kocábě
– koncert Dua Beautiful Springs
– „Za poznáním tajů hudby s princeznami“

Stanislava Ecklová
starostka obce
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SBĚR BIOODPADU OD DUBNA 2022
Nedělní příjem bioodpadu bude zahájen 3. dubna 2022
od 9:00 do 13:00 h. ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech.
Příjem bioodpadu v pondělí od 8:00 do 12:00 h. stále trvá.
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic,
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek.














Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie...)
Čisté koberce, předložky….
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče
Hygienické potřeby, drogistické zboží
Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky...)





VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
knihy

Sbírka se uskuteční od 7. 3. do 21. 3. 2022
na Obecním úřadě v Mokrovratech.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
 tel.: 318 593 812, 318 593 082 – OÚ Mokrovraty
 tel.: 491 524 342, 224 316 800 – Diakonie Broumov
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Ukliďme

Mokrovraty a Pouště
2. dubna 2022
Sejdeme se v 9 hodin
v Mokrovratech u prodejny
a na Pouštích u kapličky.
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

OÚ Mokrovraty
318 593 812
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