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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží konec roku, rád bych Vás seznámil s několika změnami
a opatřeními, které se pro příští rok chystají, respektive je nutné je provést.
Prvním opatřením, které bude nutné provést, se týká městských bytů,
kde vzhledem k dlouhodobému nezvedání nájemného, při každoročně se
zvyšujících nákladech, bude nutné zvýšení nájemného. Navýšení nájemného se předpokládá o 20% a týká se pouze složky nájemného, nikoli plateb za služby. S byty souvisí i v tomto roce avizovaná privatizace městských
bytů, kdy v současné době je ve větší míře od nájemníků zájem byty odkoupit a zastupitelstvo města musí nyní schválit, zdali privatizaci bude realizovat a za jakých podmínek. Jelikož mezi zastupiteli není na privatizaci a její provedení jasný názor, bude svolána pracovní schůzka a následně
zastupitelstvo na svém zasedání rozhodne, zdali se privatizace uskuteční,
nebo nikoli.
Jako další opatření, které budeme nuceni pro příští rok učinit, je úprava ceny vodného. Tento krok je nevyhnutelný, neboť v současné době cena
vody, kterou do Nového Knína přivádíme z Chotilska, činí 40 Kč/m3 a cena,
kterou platí uživatelé městského vodovodu, je 35 Kč/m3. Z toho je jasné, že
městský rozpočet dotuje každý dodaný kubík vody a bude nutné cenu alespoň vyrovnat. Ve vodném by se měly ovšem objevit i provozní náklady, spočívající v dopravě a úpravě vody.
V neposlední řadě nás čeká změna firmy na svoz popelnic, na kterou
v současné době běží výběrové řízení. Pokud to bude možné, tak bych rád zachoval současnou cenu svozu pro občany, ale samozřejmě vše záleží na tom,
jakou cenu nabídnou svozové firmy. Ceny jednotlivých typů svozů zveřejníme v průběhu listopadu na webu města a prostřednictvím rozhlasu, stejně
jako termín, od kdy bude možné si známky na popelnice zakoupit.
Chápu, že v současné době jsou tato opatření dvojnásob nepříjemná, ale
jsou opravdu nutná. Stejně jako se snažíme v současné době hledat úspory
na straně výdajů, tak musíme najít i možnosti na straně příjmů.
Závěrem chci všem popřát pevné zdraví a věřím, že současnou nelehkou
situaci zvládneme. Dodržujte přijatá opatření, ať se co nejdříve můžeme vrátit alespoň k trochu normálnímu životu.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 43/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 5. 10. 2020
USNESENÍ č. 1 - 43/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

dávací dokumentace na výběr svozové firmy TKO. Smlouva o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 2 - 43/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vypsání výběrového řízení na dodavatele služeb svozu TKO pro Město Nový Knín na rok 2021.

USNESENÍ č. 5 - 43/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
hodnotící komisi na výběr svozové
firmy TKO ve složení:
Petr Chmelík
Ing. Radek Hrubý
Marek Zach
Mgr. Augustin Kůr
JUDr. Lumír Bareš
náhradníci:
Ing. Tomáš Havlíček
Bc. Pavel Foltýn

USNESENÍ č. 3 - 43/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na zakázku „Nový
Knín – sběr, doprava a likvidace odpadu“. Zadávací dokumentace je nedílnou součástí tohoto usnesení.
USNESENÍ č. 4 - 43/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu, která je součástí za-

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 5. 10. 2020
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Usnesení č. 44/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 13. 10. 2020
USNESENÍ č. 1 - 44/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

ho pozemku do jeho vlastnictví
a předává tento dopis k projednání
stavební komisi.

USNESENÍ č. 2 - 44/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dohodu o rozvázání pracovního poměru mezi Městem Nový Knín
a matrikářkou paní J. R. ke dni 31.
7. 2021.

USNESENÍ č. 5 - 44/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje prodloužení pracovního poměru
panu P. S. do 31. 12. 2020.
USNESENÍ č. 6 - 44/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost pana XXXX o pronájem, případně prodej části pozemku parc. č.
1048/1 v k.ú. Libčice a schvaluje
pronájem tohoto pozemku.

USNESENÍ č. 3 - 44/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
vypsání výběrového řízení na pracovníka městského úřadu na pozici
pracovník matriky, evidence obyvatel, CzechPOINT, referent pro zajišťování přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského
soužití a ve věcech majetkových.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 13. 10. 2020

USNESENÍ č. 4 - 44/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dopis pana XXXX ohledně
schváleného prodeje části městské-
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Sdělení radnice
Výběrové řízení
Rada Města Nový Knín vyhlašuje výběrové řízení na pracovníka
městského úřadu na pozici administrativní pracovník / matrikář,
pracovník evidence obyvatel, CZECHPOINTU, referent pro zajišťování
přestupkové agendy na úseku veřejného pořádku, občanského soužití
a ve věcech majetkových/.
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
•	fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
•	občan České republiky
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
•	požadované vzdělání nejméně v magisterském studijním programu
v oboru právo na vysoké škole v ČR nebo vzdělání v bakalářském programu v jiné oblasti
•	uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook)
•	řidičský průkaz skupiny B výhodou
•	orientace v oblasti veřejné správy, tj. znalost zákona o obcích č. 128/2000
Sb., zákona o matrikách č. 301/2000 Sb., zákona o evidenci obyvatel
č. 133/2000 Sb., zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č.
250/2016 Sb.
•	zkouška odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství výhodou (lze složit po výběrovém řízení)
•	zvláštní odborná způsobilost vykonaná zkouškou u MV v oblasti odpovědnosti za přestupky výhodou (lze složit po výběrovém řízení)
Další požadavky, schopnosti:
•	úhledný a čitelný rukopis (zápisy do matričních knih)
•	flexibilita
•	přesnost a spolehlivost
•	psychická odolnost
•	ochota se dále vzdělávat
•	komunikační schopnosti
5
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Zájemce podá písemnou přihlášku podle § 6 odst. 3 z.č,. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, která musí obsahovat tyto náležitosti:
1. jméno, příjmení a titul
2. datum a místo narození
3. státní příslušnost
4. místo trvalého pobytu
5. telefonní a emailové spojení
6. datum a podpis
K přihlášce je podle § 6 odst. 4 z.č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů nutno připojit tyto doklady:
•	strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
•	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
•	kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
•	souhlas s nakládáním s poskytnutými údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Nabízíme:
•	platové zařízení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění,
9. platová třída
•	pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou
•	předpokládaný nástup pracovníka od 1. 2. 2021, nebo dle dohody
Přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 20. 11. 2020 na adresu: Městský úřad Nový Knín,
náměstí Jiřího z Poděbrad čp. 1, 262 03 Nový Knín.
Obálku označit výrazně slovy: Výběrové řízení – administrativní pracovník / matrikář. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení v libovolné fázi bez uvedení důvodů.

Svoz TKO
Prodej známek na popelnice bude zahájen ve druhé polovině
měsíce listopadu. Přesný termín bude zveřejněn na stránkách
města a veřejným rozhlasem.
6
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Pozvánka na zastupitelstvo
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání, které se
bude konat ve čtvrtek dne 19. 11. 2020 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti na radnici.

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dne 10. 11. 2020 od 8:00 do 12:00 hodin

Kozohorská

265, 267, 291, 298, 300, 323, 332, 341, 346, 348, 351, 354, 356,
357, 361, 362, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 379, 380, 383, 384,
390, 396, 413, 420, 430, 459, 502, parc. č. 182/30

Na Hlinech

507

Staroknínská

313, 314, 315, 317, 318, 319, 320

V Jalovčinách

283, 284, 381, 382, 387, 388, 393, 394, 415, 416, 419, 431, 432,
440, 452, 500, 505, parc. č. 182/12, parc. č. 182/15

Nový Knín

61/4, 391, 392, 485, č. 1060818, č. 1060835, č. 1060837,
parc. č. 61/5, parc. č. 84/1, parc. č. 105/1, parc. č. 749/2

Dne 13. 11. 2020 od 07:30 do 10:00 hodin
Nový Knín

parc. č. 45/2,58/29

Sudovice

3, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 36, 38, 39,
40, 43, 44, 46, 52, 54, 57, 70, 76, 83, 88, 89, 90, 96, 115, 117,
č. 1061418, č. 1061421, parc. č. 49/1, parc. č. 49/5,
parc. č. 201/1, parc. č. 22/4, 43/1
7
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Složky
Svatý Martin a rozsvícené lampiony
Každý rok v období kolem svátku sv. Martina jsme organizovali s Čápem
lampionový průvod. Letos poprvé po osmi letech se tato událost neuskuteční. Nemůžeme se teď setkávat, udělat pro děti dílničku, ani společně popíjet
u ohýnku svařené víno a pojídat napečené dobroty. To nám ale nebrání, abychom tuto dobu přesto oslavili. V tomto období obvykle přichází první sněhový poprašek a kdysi končívala pracovní sezona a čeládka se propouštěla ze služeb, končila sklizeň a účtovalo se. Každý si možná nemůže či nechce
připravit staročeskou husu se zelím a knedlíky, ani neholduje martinskému
mladému vínu. Nemusí to být hned celé svatomartinské posvícení. Můžeme
si třeba jenom upéct martinské rohlíčky a rozsvítit si lucernu. Protože příběh římského vojáka Martina nás má také inspirovat ke sdílení, ráda bych
se s vámi podělila o návod na výrobu lampionku. My jsme mnohokrát používali k vyrábění s dětmi zavařovací sklenice, protože samy o sobě drží tvar
a propouští světlo. Ty jsme dekorovali barvami na sklo nebo akrylovými
barvami a také jsme na ně lepili například krepový papír. Na hrdlo sklenice jsme pak připevnili drátek na zavěšení. V minulých letech jsme také použili krabice od trvanlivého mléka. Tu jsme prořezali a do vzniklých okének
jsme vlepili pečicí papír polepený vylisovanými barevnými listy nebo barevné pruhy krepáku. Krabice lze ozdobit i jinak, například vyřezat do nich
otvory různých tvarů, jako třeba hvězdičky apod. Můžete také využít kulatou krabičku od taveného sýra. Do horní části - víčka - prostřihnete otvor
a na dno té spodní přilepíte čajovou svíčku. Obě části potom propojíte pomalovanou čtvrtkou, kterou ještě potřete potravinovým olejem. Na mastných místech potom bude papír průsvitnější. Čtvrtku navinete mezi obě části krabičky a slepíte. Tak, už jen připevnit drátkem na tyčku, zapálit svíčku
a můžete se vydat na podvečerní vycházku s vlastním světýlkem.
Svatomartinské lampionové průvody stejně jako Martinská koleda nebo
Martinské ohně mají starobylou historii v mnoha částech Evropy. Také
v Českých zemích byla tradice svatomartinských oslav vzkříšena. Znovu se
ve většině obcí i měst konají průvody s lampiony nebo posvícení s husími
hody. Byl a je to zkrátka jeden z oblíbených svátků. Do jaké míry v tom hrál
roli martinský kult nebo zda jde spíše o moment v koloběhu roku, kdy jsou
chovaná zvířata jako husy a prasata právě dost vykrmená na porážku, je
otázkou. Je to každopádně dobrá příležitost k příjemnému posezení s malou
hostinou a za normálních okolností také setkání obce. V této době to však
bude sdílení pouze symbolické.
8
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V současné situaci se zdráhám slibovat, že za rok budeme opět slavit normálně jako vždycky. Spíš se snažím i za dodržování všech opatření žít co
nejvíc normálně. Třeba se na procházce s lampionky náhodou potkáme.
Nebo budou světýlka rozptýlená po celém okolí Nového Knína. Ač nepůjdou
v jednom průvodu, mohlo by to být půvabné. Nakonec i jen lampičky v oknech mohou symbolizovat naději na zdravější budoucnost.
Johana Dvorská

Z činnosti městské policie
Úvodem bychom chtěli popřát
všem občanům hodně trpělivosti,
zdraví a štěstí v současné
náročné době.
V prázdninových měsících, které jsou tradičně pro službu městské policie, ale i složek IZS náročnější, jsme kromě běžných pracovních povinností zasahovali u následujících úkonů, či událostí:
•	V rámci noční služby v ulici Tyršova v Novém Kníně nález osoby v bezvědomí, poskytnutí první pomoci a předání RZS.
•	Zamezení pořádání nepovolené technoparty v prostorech za Tesárkovým mlýnem. Toto zamezení jsme prováděli fyzickým nasazením
na mostě přes Kocábu, kde jsme nepřetržitě, po celých 36 hodin, kontrolovali vozidla a osoby podezřelé ze spáchání výše uvedeného přestupku.
•	Nález kradeného vozidla používaného k trestné činnosti – předáno PČR.
•	Asistence při zadržení pachatelů trestné činnosti v Malé Hraštici, kde se
jednalo o pokus o vykradení rodinného domu.
•	Opakované kontroly v lese pro oznámení podezření krádeže dřeva.
•	Asistence hasičům při odstraňování škod způsobených povětrnostními
podmínkami
•	Asistence hasičům při zdolávání požáru rodinného domu.
•	Odchyt toulavých nebo opuštěných psů - 4x.
•	Zabezpečení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při nutném ořezu vzrostlých stromů.
•	Vyřešení přestupců zakládajících nepovolené skládky - 2x.
•	Kontrola provozoven a občanů v rámci nařízení omezujících opatření
způsobených infekcí COVID 19.
•	Nález a předání majiteli dokladů a menší částky finanční hotovosti
(Nová Ves).
9
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•	Vyřešení rušení nočního klidu (Malá Hraštice) – vyřešeno blokovou
pokutou.
•	Vyřešení nálezu a předání dokladů a větší části finanční hotovosti majiteli ve spolupráci s poctivým nálezcem (Nový Knín).
•	Mimořádné nasazení v rámci akce rýžování zlata v Novém Kníně, kde
jsme na žádost oprávněných osob v průběhu akce začali zajišťovat nepřetržitou službu.
•	Mimořádné nasazení v obci Nová Ves pod Pleší při ohlášení střelby krátkou kulovou zbraní, kde se posléze ukázalo, že šlo pouze o zbraň kategorie D, - plynovou zbraň na tzv. kuličky, to ale v době zásahu jasné nebylo, z čehož plynul i neklid a strach mezi obyvateli, ale ohrožený prostor
obce byl strážníky zajištěn a pachatel PČR zadržen.
•	Asistence pří řízení provozu na dopravních komunikacích při dopravních nehodách - 5x.
•	V rámci bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
bylo prováděno měření radarem, kde byli řešeni přestupci v řádu několika desítek.
•	Pravidelná hlídková činnost v centrech obce převážně zajišťující bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích (dozor školy
a školky).
•	Nedovolené vypouštění odpadních vod (žumpa) – zadokumentováno
a předáno odboru životního prostředí - 1x.
•	Řešení občanského soužití - 3x.
Chtěli bychom upozornit,
že v nejbližších dnech budeme při kontrolách dbát
na dodržování nařízení
vlády v rámci ochranných
opatření proti šíření infekce Covid 19, což ovšem neznamená, že by byly umenšeny ostatní aktivity, jako
je např. měření nejvyšší povolené rychlosti v obci.
Zároveň nabízíme občanům, kteří mají problémy
v rámci dodržování výše zmíněného nařízení vlády, aby se na nás nebáli obrátit z důvodu případné pomoci, např. nákupy ohroženým skupinám lidí (seniorům) nebo lidem v karanténě. Rádi vám vyhovíme.
Milan Kotouč, velitel MP
10
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Bohoslužby v době nouzového stavu
od 22. 10. – 3. 11. 2020
•	v tomto čase není možné se účastnit veřejných bohoslužeb v našich chrámech
•	svateb nebo pohřbu se nemůže účastnit více než 10 osob
•	povzbuzuji ke společné modlitbě růžence za ukončení pandemie
každý den ve 20 hod.

Otevřené kostely k osobní modlitbě:
Nový Knín, kostel sv. Mikuláše:
Úterý

16.00–18.00 hod.

Středa

8.00–10.00 hod.

Pátek

16.00–18.00 hod.

Borovice, kostel Nanebevzetí P. Marie:
Čtvrtek

16.00–17.30 hod.

Velká Hraštice, kostel sv. Zikmunda:
Sobota

15.00–16.00 hod.

Starý Knín, kostel sv. Františka:
Neděle

10.00–11.30 hod.

Živohošť, kostel sv. Fabiána a Šebestiána:
Neděle

15.00–16.00 hod.

Během těchto časů můžete požádat o svátost smíření a svaté přijímání. Přeji Vám pevné zdraví, myslím na naše město i celou farnost
v modlitbě a všem žehnám
P. Josef Andrejčák O.Cr.
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	KONANÉ AKCE
Vzhledem k současné epidemiologické situaci nejsme schopni
přesně stanovit termín Rozsvěcení vánočního stromu.
Pokud tato tradiční akce proběhne, budeme o termínu konání
informovat prostřednictvím webu města, mobilního rozhlasu
a městského facebooku.

	Příspěvky občanů
Jsme tam, kde už jsme byli…
Kde? V režimu nouzového stavu kvůli koronavirové pandemii se zavřenými hospodami, školami, muzei i řadou obchodů, s omezením pohybu a dalšími „příjemnostmi“, které z toho vyplývají. Můžeme se ptát, zda to muselo
dospět až tak daleko, když se při uvolňování opatření letos v květnu mluvilo o jakési „chytré karanténě“ (kterou stále nevidno), můžeme se ptát,
kdo je zde (vedle toho koronaviříka) hlavním viníkem, můžeme se ptát,
zda si o něco podobného naše pyšná civilizace už dávno nekoledovala, můžeme se ptát i na řadu dalších věcí. Odpovědi by mohly aspoň částečně předejít podobným malérům do budoucna, ale protentokrát platí, že to, co se
stalo, už se nemůže odestát. Že jsme opět zabředli do nákazy, a to v míře
ještě mnohem větší než na jaře. Zatímco v březnu se díky snad až přehnaným opatřením (zejména to uzavření státních hranic nemuselo mít až tak
drastickou podobu) podařilo nárůst nákazy slušně zbrzdit, nyní jsme pohořeli. A jestliže partnerskému Ledru na jaře opravdu nebylo co závidět,
momentálně tam jsou na tom lépe, přestože i Itálie je podzimní druhou vlnou pandemie citelně zasažena. Bylo by teď krásné porovnat data, ale bohužel je v úplné podobě nemáme k dispozici – české státní orgány rozšíření nákazy po jednotlivých obcích vlastně až do října tajily.
Od dubna máme k dispozici údaje za Ledro (díky tomu, že jsem je čas
od času přebíral do blogu, kde zůstávají archivovány, zatímco na zdrojovém
webu byly denně aktualizovány a to, zda jsou někde uchovávány starší stavy, mi není známo), zatímco pro Nový Knín vlastně až od října.
12
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Jak se tedy pandemie vyvíjela?
16. března 2020 bylo na Ledru nakaženo celkem 37 osob. Zemřela první
osoba. K 15. březnu byl zaznamenán i první případ nákazy v Novém Kníně.
20. března 2020 Ledro zaznamenalo už 58 nakažených.
K 27. dubnu 20201 postihla koronavirová nákaza už celkem 156 lidí,
z nich 29 zemřelo. Někteří se uzdravili. Terminologie tehdy byla ještě trochu zmatená, a tak si nejsem jist, zda těch mnou vypočítaných 82 nakažených bylo správně. Tou dobou pandemie, či aspoň její první vlna, na Ledru
v podstatě vrcholila a přírůstky nakažených se – zřejmě i v důsledku ještě drastičtějších opatření než u nás – začaly zpomalovat. Zatím poslední
oběť COVIDu-19 na Ledru zemřela tuším 30. dubna 2020. Počet 30 zemřelých za Ledro platí i k 22. říjnu 2020.
Ke 12. květnu 2020 bylo na Ledru postiženo pandemií 168 lidí, z nich 30
zemřelo a zřejmě 79 se uzdravilo – nemocných tedy mělo být zřejmě 59
osob. K 19. květnu 2020 se na Ledru koronavirem nakazilo celkem 170 lidí,
zemřelých bylo nadále 30, vyléčených 102. Aktuálně nemocných tedy v tu
dobu zbývalo celkem 38 osob. Pro porovnání v celém okrese Příbram bylo
k tomuto dni nakaženo celkem 50 lidí, z nich jeden zemřel a 45 se vyléčilo
– neboli k 12. květnu byli v celém okrese celkem 4 aktuálně nemocní.
27. května 2020 byla na Ledru následující situace: celkem 172 nakažených, z toho 30 zemřelých a 123 vyléčených, tj. 19 aktuálně nemocných občanů. Sousední Riva del Garda tehdy měla 169 nakažených celkem, 16 zemřelých, 129 vyléčených a 24 aktuálně nemocné občany. Pro srovnání celý
okres Příbram tehdy měl celkem 52 nakažených, jednoho zemřelého, 48
vyléčených a tři aktuálně nemocné. Kdeže květnová čísla jsou…
Mezi 29. květnem a 2. červnem 2020 se na Ledru nic neměnilo a zůstávalo tam celkem 16 nemocných.
Třetího června 2020 se na Ledru uzdravilo dalších 10 osob a počet nemocných tak rázem klesl na 6 osob, tj. na jednociferné číslo.
1

	Zatímco

dřívější údaje z Ledra jsem čerpal z ledrenského obecního webu (https://
www.comune.ledro.tn.it/), od konce dubna 2020 byl už k dispozici provinční webová stránka https://patn.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/30d39ef2c83a47d285512a4685235843. Adresa je to sice velmi složitě zapamatovatelná, ale je dostupná
prokliknutím z hlavní stránky webu provincie http://www.provincia.tn.it/. Údaje za celou
Itálii se snažím přebírat z webu https://www.worldometers.info/coronavirus/.
13
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10. června 2020 počet oficiálně evidovaných nemocných na Ledru poprvé
klesl na nulu. Bylo evidováno 172 nakažených, 30 zemřelých a 142 uzdravených. Je ovšem možné, že šlo o omyl, protože už o den později byl počet
uzdravených o jednoho nižší a na Ledru byl pak do 17. června evidován jeden nemocný, 18. června k němu přibyl ještě jeden a 21. června ještě třetí.
Což vydrželo do začátku července. 7. července pak byli na Ledru evidováni
dva nemocní, 9. července jen jeden a konečně 10. července žádný. Celkové
„skóre“ tehdy bylo 173 nakažených, 30 zemřelých a 143 uzdravených. Tento stav vydržel až do 10. října 2020, pak jeden nakažený opět přibyl. A stav
174 nakažených celkem, 30 zemřelých, 143 uzdravených a 1 nemocný trvá
i k 22. říjnu 2020.
Pokud se stav na Ledru zdá být vcelku stabilizovaný, v provincii jako celku se druhá vlna pandemie projevuje výrazněji. Zatímco v létě se počet aktuálně nemocných držel nějakou dobu na dvojciferných hodnotách a počet zemřelých na čísle 470, s podzimem vtrhla druhá vlna pandemie i tam,
takže ke 22. říjnu 2020 je v Trentinu evidováno celkem 7941 nakažených,
488 zemřelých, 6462 uzdravených a 991 aktuálně nemocných. A ještě více
naskakují koronavirové statistiky za celou Itálii, kde, podobně jako v českých končinách, počet aktivních případů také trhá rekordy. Podle stavu
ke 22. říjnu 2020 choroba postihla celkem 465 726 občanů, z nich 36 968
jich chorobu nepřežilo, 259 456 se uzdravilo. Nemocných bylo 169 302 Italů, z toho 992 s vážným až kritickým průběhem onemocnění. Potud Ledro
s občasným přesahem do okolí.
Nás pro změnu postihla především druhá vlna pandemie. Jestliže ještě
k 7. říjnu jsme ve městě měli celkem dva aktivně nemocné a 13 uzdravených,
v dalších dnech začala čísla stoupat. 9. října jsme měli už čtyři nemocné, 12.
října už to bylo 9 nemocných, 14. října jich bylo 12. Do 16. října tento počet
stoupl na 15, 18. října už jsme měli 18 nemocných a 22. října 27 nemocných
(a 18 uzdravených; tj. COVID-19 zde postihl už 45 lidí, což je téměř číslo, které ještě v květnu platilo pro celý okres Příbram).
Pro srovnání přidám ještě počty aktuálně nemocných z okolí:2 Chotilsko
mělo k 22. říjnu jednoho aktuálně nemocného, Mokrovraty pět, Malá Hraštice šest, Nová Ves pod Pleší deset, Velká Lečice jednoho, Nové Dvory čtyři, Čím dva, Borotice tři, Drhovy jednoho, Rybníky tři, Voznice pět, Stará Huť
39, Dobříš 170, Mníšek pod Brdy 86.
Čísla to skutečně nejsou optimistická. A kdo ví, jaká budou v okamžiku,
kdy tento článek vyjde. Pro nějaký bojkot či rafinované obcházení vládních opatření tedy asi není ten nejvhodnější čas. A to i přesto, že také ne2

	Použil jsem zdroj https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/

koronavirus-a-cesko-mapa-aktivnich-pripadu-v-okresech-cr-40337119
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mám rád, když mi něco dává befelem lampasák, který se vyžívá v tom, že
může velet i něčemu víc než nastoupené jednotce na kasárenském dvoře,
a svá tvrzení mění ještě častěji než svého času Tonda Zápotocký, který údajně ještě 29. května 1953 vyprávěl v rádiu, že měna je pevná a měnová reforma nebude3, a ona vzápětí byla. Podrobnosti, které obchody a služby
mají zůstat uzavřené, jsou důležité pro jejich provozovatele, pro všechny
by měla platit aspoň ta nejzákladnější pravidla: neshlukovat se více, než
je nutné (za rozumný odstup se považují dva metry), tam, kde se tomu nelze vyhnout, ve vnitřních prostorech, v hromadná dopravě apod. chránit
nosy a ústa rouškami (těmi „náhubky“, které má ostatně většina z nás už
od jara) a nezdržovat se tam déle, než je potřeba, mýt si ruce častěji než
před epidemií, atd. atd.
A vědět, že to neděláme pro nějakého plukovníka, který se dostal do ministerské funkce, ale pro sebe.
Miloš Hlávka
3

	Existenci tohoto projevu zpochybnil historik Zdeněk Jirásek, protože záznam se v archívech nezachoval. Je ovšem možné, že nahrávka existovala a byla později úmyslně zničena.

Jubilanti měsíce
V listopadu oslaví neuvěřitelné narozeniny pan Karel Jaroš. Jubilantem je pan Miroslav Novák. Kulatiny v tomto měsíci slaví paní
Renata Topinková, paní Anna Bakosová, paní Věra Fraňková,
pan Karel Franěk, pan Jaroslav Fouček a pan Jiří Čámský. Narozeniny oslaví i paní Dagmar Brousková.
Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví a hodně pohody
do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 10/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 2. 11. 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: pátek 25. 11. 2020 do 12.00 hodin.
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Zprávy ze zasedání 
	zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 12. 10. 2020
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních
údajů je zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních
částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
Křeničná čp. 4 dle předložené
•	rozpočtové opatření č. 7 k rozdokumentace,
počtu Obce Chotilsko na r. 2020
s navýšením příjmů celkem •	dělení pozemků parc.č. 408/12
a 408/18, oba k.ú. Křeničná (Živoo 397.900 Kč a navýšením výdajů
hošť), dle předloženého geometcelkem o 160.000 Kč,
rického plánu,
•	zprávu o hodnocení doručených nabídek a výběr VHS Dob- •	stavbu vedení kNN pro Chotilsko
čp. 12 na poz. parc. č. 745/2 se zříříš, s.r.o. jako vítězného uchazezením věcného břemene za jedče o provedení veřejné zakázky:
norázový poplatek 5.000 Kč +
„Propojení vodovodu Chotilsko
DPH,
-Prostřední Lhota“ vč. vodovod•	dodatek č. 4 o uplatnění DPH
ních přípojek v Lipí,
v Dohodě o úpravě vzájemných
•	příspěvek 20.000 Kč pro SDH Chopráv a povinností mezi Obcí Chotilsko na činnost a na Chotilské
tilsko a Městem Nový Knín při
posvícení,
dodávce pitné vody,
•	dodatky ke smlouvě s DOKAS
Dobříš, s.r.o., o ceně a četnosti •	cenovou nabídku P.K. Netvořice
na řešení odvodnění komunikace
služeb v roce 2021,
v m. č. Hněvšín,
•	umístění mola ve Smilovicích, LB
•	vydání stolního kalendáře obce
Vltavy, ř. km 113,
na rok 2021.
•	rekonstrukci rodinného domu
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Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	doručené cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci komunikací do chatových oblastí Knihy a Kobylníky. Navrhované provedení neodpovídalo způsobu a rozsahu užívání
komunikací.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	rozhodnutí o registraci obce k DPH od 1. 3. 2020,
•	nabídky na rekonstrukci antukového hřiště v Chotilsku. O možném
provedení a finančním pokrytí bude ZO jednat v jarních měsících roku
2021,
•	připomínky a požadavky na provedení úprav v nově tvořeném územním plánu obce a opakovaně odkázalo na ukončené připomínkové řízení s možností řešit nové návrhy až po konečném schválení dokumentu,
•	uzavírku silnice ve směru Sudovice-Korkyně s objízdnou trasou vedenou přes Chotilsko a Zábornou Lhotu,
•	zápis Konfederace umění a kultury z kontroly v Chotilském muzeu,
•	návrh na opatření nabídek k vypracování projektové dokumentace stavby kanalizace v Chotilsku.

	Obecní úřad informuje
Známky na popelnice
Obecní úřad dává tímto na vědomí, že prodej známek na popelnice pro rok
2021 bude zahájen 9. listopadu a ukončen 9. prosince 2020.
POZOR: k návštěvě obecního úřadu lze využít pouze úřední dny, a to: pondělí v čase od 12:00 do 17:00 hodin a středu v čase od 7:00 do 12:00 hodin.
Po uvedeném datu bude možno známku zakoupit pouze v sídle DOKAS
Dobříš, s.r.o. za plnou cenu, která činí:
•	1.440 Kč za známku pro výsyp 1x za 14 dní,
•	960 Kč za známku pro výsyp 1x za měsíc,
•	90 Kč za pytel na odpad opatřený logem svozové firmy.
Poplatek za svoz a likvidaci odpadu pro rok 2021 obec ponechává ve výši:
•
500 Kč za každou osobu s trvalým místem pobytu v Chotilsku a
•
900 Kč za každý objekt sloužící k individuální rekreaci.
III
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Adventní čas za zavřenými dveřmi
– veškeré události, běžně provázené v tomto čase společným setkáváním, letos zřejmě strávíme uzavřeni ve svých domovech. Společné dýňování s halloweenskou diskotékou, příprava adventních věnců, rozsvícení
vánočního stromu, Mikulášská nadílka s divadélkem, ale zřejmě i tradiční silvestrovský výšlap na Veselý vrch se tentokrát musí podřídit opatřením omezujícím osobní kontakty. Prosíme proto o dodržování obecně přijatých nařízení a jejich respektování i v případech, kdy „zažitým“ zvyklostem neodoláte a k některé z uvedených událostí se přece jen ve větším
počtu setkáte.
-OÚ-

	Legendy ve Špýcharu
Výstavu fotografií k výročí 50 let od zisku Světové trofeje Československa
v Šestidenní motocyklové soutěži provázelo v prostřednolhotském Špýcharu setkání účastníků tohoto triumfu ze španělského El Escorialu s přáteli a příznivci motocyklového sportu. Úspěch z roku 1970 nebyl sice prvním
vítězstvím našich jezdců v „Šestidenní“, tento ročník byl ale prvním, který Mezinárodní motocyklová federace FIM povýšila na mistrovství světa
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a z Mezinárodní trofeje se stala Světová trofej. Toto prvenství ve Světové
trofeji vybojovali Josef Fojtík, Květoslav Mašita, Jaroslav Bříza, Zdeněk Češpiva, František Mrázek a Petr Čemus. Také soutěž o Stříbrnou vázu tamtéž vyhrála čtveřice našich jezdců Josef Císař, Jiří Jasanský, Miroslav Vytlačil a Josef Rabas. S drobnými obměnami v sestavě Československý Trophy
team pak obhájil prvenství po další čtyři roky. Vůle, umění a schopnosti
našich jezdců svou kvalitou a spolehlivostí podpořily motocykly československé výroby Jawa a ČZ, z nichž některé zde také byly vystaveny a těšily
se značné pozornosti.
Vedle mnoha milých setkání si přítomní „mistři“ nad vystavenými fotografiemi připomněli průběh soutěží a ostatní se z přiložených textů poučili o postavení Československa a Česka v celé historii Šestidenních soutěží v enduru.
-JeF-

	Ticho před bouří?
Je tomu přesně 7 měsíců, kdy jsem se poprvé ve svém článku vyjadřoval k aktuální situaci, která se
nás všech týká, tedy
k epidemii nemoci
Covid-19. Trošku (asi
naivně) jsem si myslel, že po jarním chaosu, který se i s přispěním nás všech
(šití roušek, soudržnost, ochota pomáhat atd.) přetavil v úspěšné zvládnutí této jarní vlny epidemie a v relativně klidné a bezstarostné léto, již o této epidemii psát nebudu. Nicméně události a chaos posledních dnů a týdnů mě nutí znovu formulovat myšlenku/srovnání současné epidemie s povodněmi. Na rozdíl
od povodňové vlny, jejíž výšku a bod kulminace nemůžeme úplně ovlivnit, je tentokrát tento bod ovlivnitelný našim chováním a respektováním
pravidel. Tentokrát je to možná o trošku těžší, protože řada pravidel nebyla zcela jasně a transparentně komunikována. A zatím stále chybí jasný
plán, jak postupovat a co nás vlastně čeká. Bohužel ale nemáme jinou šanV
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ci, abychom nepřetížili naše zdravotnické kapacity, než to opět vydržet,
dodržovat pravidla a pomáhat si! Na bilancování a hodnocení bude doufám času dost.
A opět je tu naše SDH, aby pomáhalo, i když také tentokrát, opět, stojí v první řadě lékaři a zdravotníci, kterým patří obrovský dík, a v případě, že kdokoliv z Vás potřebuje jakoukoliv pomoc, můžete kontaktovat nejen
Obecní úřad Chotilsko, starostku obce, ale i přímo velitele našeho SDH pana
V. Šišku na čísle: +420 602 440 064.
Nyní se však vrátíme na začátek října a tradičně se ohlédneme
za událostí, ke které naše jednotka vyjížděla. Jednalo se již o 24. výjezd
v tomto roce:
8. října v 15:32 byl naší jednotce vyhlášen poplach požáru přístřešku u bytového domu v obci Čím (v poslední době se jednalo již o druhý požár altánu/přístřešku v obci Čím). Naše jednotka po příjezdu na místo události (cca
v 10. minutě od nahlášení) provedla rychlý průzkum a ihned nasadila dva
C proudy k hašení zasaženého přístřešku s uskladněným materiálem. Díky
rychlému zásahu se zabránilo rozšíření požáru na přilehlý dům, kterému hrozilo přenesení požáru. Zásah probíhal v dýchací technice. Na místě zásahu naše jednotka spolupracovala s JSDH Nový Knín, HZS Dobříš, MP
Nový Knín a Policií ČR.
Martin Brodský
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Zprávy z obce
Obec Mokrovraty obdržela několik dotazů týkajících se činnosti obce
od Hnutí „Program pro zlepšení života v Mokrovratech“. Obec na vznesené
dotazy v zákonné lhůtě odpověděla a odpovědi zaslala prostřednictvím poštovní služby na adresu sídla hnutí, tj. Buš 8. Korespondence byla obecnímu
úřadu poštou vrácena s poznámkou „adresát na uvedené adrese neznámý“.
Dotazy i odpovědi jsou zveřejněny na webu obce www.mokrovraty-obec.cz.

Dokončovací práce při výstavbě kanalizace
V listopadu budou probíhat přípravné práce a finální úpravy povrchů komunikací v obci po výstavbě kanalizace. Žádáme občany o ohleduplnost při projíždění
v dotčených částech obce – projíždíte staveništěm!
Děkujeme za pochopení

Upozornění
Opakovaně žádáme občany, aby tříděný odpad, zejména papírové krabice, upravili/rozřezali/zmačkali a poté vložili do příslušného kontejneru na tříděný
odpad. Odložením odpadu vedle kontejnerů zakládáte
černou skládku.
I
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	Aktuality z naší školy
– listopad 2020
Vážení spoluobčané,
jak jistě všichni víte, základní školy jsou od 14. 10. 2020 opět uzavřeny. Bohužel toto opatření postihlo i naši školu, přestože absence dětí při výuce
byla nulová. Téměř všichni žáci se zapojili do distanční výuky, která se bohužel neobejde bez pomoci rodičů, a to zejména u prvního a druhého ročníku. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se na výuce žáků podílejí, za ochotu, vstřícnost a trpělivost.
Doufám, že i prodloužené prázdniny pomohou zklidnit stávající nepříznivou situaci a znovu se setkáme jak na stránkách našeho Zpravodaje, tak
ve školních lavicích. V mateřské škole probíhá provoz bez omezení, děti plní
cíle svého třídního vzdělávacího programu „ROK STROMŮ“. Celým měsícem září je provázel dub (symbol síly, vytrvalosti, dlouhověkosti) a v měsíci
říjnu kaštan koňský a kaštanovník jedlý (symbol odolnosti). Hry s kaštany,
sběr kaštanů ze stromů před školou, malování, tvoření, básničky a písničky k tématu a taky ochutnávka pečených jedlých kaštanů byly pro děti možností, jak prožít spokojené dny v mateřské škole. Kéž by odolnost kaštanu pomohla překonat obavy a strach z nemoci dnešní doby.
Hodně optimismu a pevné zdraví přejí
zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Svoz železného odpadu 
Kdy: neděle 15. 11. 2020
► Pouště

– svoz od 9.00 do 10.00 hod.

► Mokrovraty

– svoz od 10.15 do 13.00 hod.

Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti do 9.00
hod. Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů na směsný odpad do 9.00 hod.

II

10 / 2020

mokrovr atský ZPR AVODAJ

Sběr bioodpadu – změny
Nedělní příjem bioodpadu končí 8. 11. 2020 (09:00 do 13:00 hod.). V období
vegetačního klidu mohou občané odložit bioodpad vždy v pondělí od 8:00
do 12:00 hod. do kontejneru dočasně umístěného na zahradě základní školy.

	Předplatné Divadla
	A. Dvořáka Příbram
Obecní úřad Mokrovraty nabízí možnost objednat si předplatné Divadla A.
Dvořáka Příbram skupiny V na období duben–prosinec 2021. Objednávky přijímáme do 25. listopadu 2020, platba je nutná pouze v hotovosti
do 25. listopadu 2020.
Kontakt: Lenka Žáková – pokladna OÚ Mokrovraty,
e-mail: mokrovraty@volny.cz, telefon: 318 593 812.
Cena předplatného je 1 002 Kč za 5 divadelních představení včetně autobusové dopravy (Nový Knín – Dobříš – Daleké Dušníky – Příbram).
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