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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je zřejmě zbytečné, abych se dlouze představoval. Jako knínského rodáka mě jistě většina zná, proto vás pouze zdravím coby nový starosta Nového
Knína.
Předně bych rád řekl, že se nemusíte obávat velkých změn ve vedení
města, na druhou stranu nechci jen udržovat nastavený směr a zvyky.
Jako jednu z prvních věcí bych chtěl připravit na letní sezonu náměstí
a jeho okolí, aby se Nový Knín měl turistům ve svém centru čím pochlubit.
Není sice možné okamžitě vyřešit situaci s autobusy a celkovou revitalizaci,
ale věřím, že během jarních měsíců se dá z náměstí udělat příjemné místo,
kde je možné posedět či v klidu zaparkovat.
Během prvních měsíců ve funkci starosty jistě přijdou další věci, které
bude nutno řešit, a spolu se zastupiteli se budu snažit o rozkvět města a spokojenost jeho obyvatel. Proto pokud máte nápady, jak naše město zkrášlit,
udělat přívětivější a příjemnější, budu rád za vaše připomínky. A nemám
na mysli stav komunikací a chodníků, to je samozřejmost, která se opravit
musí, ale je spoustu jiných, drobných věcí, které nestojí miliony a posunou
město dál.
O tom, co se chystáme realizovat, co je připraveno, co se povedlo i nepovedlo, zase příště ve slovu starosty.
Příjemný vstup do letošního jara

Petr Chmelík
starosta

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří mne podporovali
a pomáhali mi během dlouhých patnácti let ve funkci starosty města. Věřte
mi, že pro mne byla čest tuto funkci vykonávat. Z vedení města se neztrácím
úplně, jen potřebuji trochu zvolnit a více odpočívat. I nadále se samozřejmě
budu podílet na chodu města a vzhledem k dlouholetému kamarádskému
vztahu s Petrem věřím na naši dobrou spolupráci.
Tomáš Havlíček

Titulní kresba:
Jarní Kocába k Lurdům
Novoknínsk¯

zpravodaj
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 11/2020 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 16. 1. 2020
• USNESENÍ č. 1-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí přijetí mandátu
zastupitele města a složení slibu Michala Rambouska.

• USNESENÍ č. 6-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku p.č.
208/1 o výměře 254 m2 v k.ú. Nový
Knín I. a Z. M, za cenu 25 400,- Kč.

• USNESENÍ č. 2-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Mgr. Augustina Kůra a Petra Chmelíka.

• USNESENÍ č. 7-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku část p.č.
99/1 nově označenou p.č. 99/6 o výměře 250 m2 dle GP č. 588-35/2018
v k.ú. Nový Knín K. a O. N. za cenu
37 500,- Kč.

• USNESENÍ č. 3-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozšířený program zasedání.
• USNESENÍ č. 4-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje návrh schodkového rozpočtu města na rok 2020 s úpravou
v příjmové části ve výši 60.986,5 tis.
Kč a ve výši 64.122 tis. Kč ve výdajové části. Schodek rozpočtu je dorovnán přebytkem hospodaření z roku
2019 a schváleným úvěrem od České
spořitelny. V rámci tohoto rozpočtu
je v paragrafu 6171, položce 5499
částka 80 tis. Kč na sociální fond
Města Nový Knín.
Detailní rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 5-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o výkonu úkolů městské policie s Obcí
Malá Hraštice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Text smlouvy je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
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• USNESENÍ č. 8-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje prodej pozemku část p.č.
99/1 nově označenou p.č. 99/7 o výměře
67 m2 dle GP č. 588-35/2018 v k.ú. Nový
Knín M. a J. Š. za cenu 10 050,- Kč.
• USNESENÍ č. 9-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
p.č. 99/8 v k.ú. Nový Knín o výměře
6 m2.

2 / 2020
schvaluje
smlouvu
o
budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP-126016395/VB/2 Nový Knín kNN p.č.
608/1 v k.ú. Nový Knín ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.

výboru ze dne 23. 9. 2019 a ukládá
finančnímu výboru předložit Radě
města Nový Knín podklady pro narovnání cen nájmů nebytových prostor, bytových prostor a pozemků
v majetku Města Nový Knín.

• USNESENÍ č. 12-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126019280/2 Nový Knín, Sudovice kNN
p.č. 6 v k.ú. Sudovice ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.

• USNESENÍ č. 15-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
na Stavební úpravy ZŠ Nový Knín
z prostředků Ministerstva financí.

• USNESENÍ č. 13-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje aktualizaci dokumentu
Program rozvoje Města Nový Knín
na období 2019 až 2025 dle předloženého návrhu.
• USNESENÍ č. 14-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí zápis finančního

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 16. 1. 2020

USNESENÍ č. 28/20 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
20. 1. 2020
• USNESENÍ č. 1-28/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

• USNESENÍ č. 10-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
smlouvu
o
budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti stavby
č. 11010-077346_RVDSL 1908_A_S_
NOKN19-NOKN1HR_OK p.č. 1048/1
v k.ú. Libčice ve prospěch České telekomunikační infrastruktury a.s.,
IČ 04084063.

• USNESENÍ č. 2-28/2020-RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost paní I. Č. o další zaměstnávání – nesouhlas s výpovědí z pracovního poměru, a pověřuje starostu
města odpovědí ve spolupráci s právním zástupcem města.

• USNESENÍ č. 11-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín

• USNESENÍ č. 3-28/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje

zpravodaj

• USNESENÍ č. 16-11/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
pověřuje starostu, aby při nejbližším kontrolním dnu na projektu Stavební úpravy ZŠ Nový Knín informoval dodavatele, že další vícenáklady
podléhají schválení rady města.

Novoknínsk¯

J. H. jako vedoucího technické čety
města Nový Knín.
• USNESENÍ č. 4-28/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala stížnost pana P. H. na hluk a následný nepořádek v hasičárně v Sudovicích a pověřuje starostu města
projednat tuto stížnost se starostou
SDH Sudovice, aby zajistil nápravu.
• USNESENÍ č. 5-28/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala stížnost na volné pobíhání psů
zpravodaj
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a ohrožení dětí v ulici Pod Zámkem
a blízkém okolí a pověřuje starostu
města řešením problému ve spolupráci s městskou policií.
• USNESENÍ č. 6-28/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala oznámení zahájení společného
řízení – novostavba zemědělského

objektu, kde stavebníkem je M. P.,
a jako účastník řízení nesouhlasí
s navrhovanou stavbou z důvodu jejího umístění mimo územní plán města Nový Knín.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 20. 1. 2020

USNESENÍ č. 29/20 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
4. 2. 2020

2 / 2020
na sociální služby jsou řešeny prostřednictvím Sociálního fondu MAS Brdy-Vltava a doporučuje obrátit se se žádostí
o příspěvek na MAS Brdy-Vltava.

místa N 44 na hřbitově v Novém Kníně a pověřuje starostu města vyřízením reklamace v nejbližším možném termínu.

• USNESENÍ č. 9-29/2020-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí žádost Ochrana fauny
ČR, o.p.s. o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Nový Knín
a souhlasí s přidělením finančního
příspěvku ve výši 5.000 Kč.

• USNESENÍ č. 11-29/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana P. J. o zřízení věcného
břemene chůze a jízdy na pozemku
parc. č. 146/1 v k.ú. Nový Knín a konstatuje, že vzhledem ke zjištěným
okolnostem nebude věcné břemeno
na tomto pozemku zřizovat.

• USNESENÍ č. 10-29/2020-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí reklamaci paní M. J.
na odstranění stromu od hrobového

Petr Chmelík, místostarosta
Tomáš Kadlec, radní
V Novém Kníně dne 4. 2. 2020

• USNESENÍ č. 1-29/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

místostarostu města projednat tuto
záležitost na místě s panem P. a vyřešením tohoto problému.

• USNESENÍ č. 2-29/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín, které se bude konat
20. 2. 2020 od 19.00 hodin v podkroví
radnice v Novém Kníně.

• USNESENÍ č. 5-29/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje žádost paní V. V. o pronájem části
pozemku parc. č. 117 o výměře 10 m2
v k.ú. Nový Knín pro umístění prodejního stánku v období květen–září
2020.

USNESENÍ č. 30/20 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
17. 2. 2020

• USNESENÍ č. 6-29/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje připojení města Nový Knín k akci
Vlajka pro Tibet 2020 vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2020.

• USNESENÍ č. 2-30/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala nebezpečí pádu vzrostlých jehličnatých stromů mezi bytovými domy
na sídlišti Nový Knín a pověřuje Komisi životního prostředí urychleným
projednáním z důvodu případného poražení nebezpečných stromů a jejich
nahrazení jinou vhodnou zelení.

• USNESENÍ č. 3-29/2020-RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí nabídku Dr. Ing. Venety Zlatarevy na vypracování energetických
auditů a průkazů energetické náročnosti budov v majetku města Nový
Knín a pověřuje starostu města zajistit další cenové nabídky na zpracování energetických auditů a průkazů
energetické náročnosti budov v majetku města Nový Knín pro následné
schválení zadání vypracování těchto
auditů a průkazů.
• USNESENÍ č. 4-29/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala dopis pana M. P. na problém
s dešťovou vodou z komunikace
v ulici Na Vyšehradě, která je svedena na jeho nemovitosti, a pověřuje
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• USNESENÍ č. 7-29/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
dohodu o náhradě za užívání pozemku parc. č. st. 64 v k.ú. Sudovice mezi
Městem Nový Knín a Lesy České republiky, s. p.
• USNESENÍ č. 8-29/2020-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí žádost Nalžovický zámek, p.s.s. o poskytnutí finančního
příspěvku z rozpočtu města Nový Knín
a konstatuje, že veškeré příspěvky
zpravodaj

• USNESENÍ č. 1-30/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

• USNESENÍ č. 3-30/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala
stávající výši nájmů bytových prostor
v majetku města Nový Knín a pověřuje starostu města zjištěním výše
tržního nájemného v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 4-30/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
Novoknínsk¯

příspěvek ve výši 7.505 Kč společnosti
IV-NAKLADATELSTVÍ s.r.o. na prezentaci města v připravovaném vydání „Omalovánek první pomoci“ pro
Český červený kříž.
• USNESENÍ č. 5-30/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příspěvek ve výši 3.000 Kč Mateřské
škole Borotice na děti z Nového Knína,
které tuto školku navštěvují.
• USNESENÍ č. 6-30/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
prodloužení pracovní smlouvy s panem Milanem Kotoučem na dobu neurčitou.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 17. 2. 2020

zpravodaj
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USNESENÍ č. 12/2020 ze zasedání Zastupitelstva města Nový
Knín ze dne 20. 2. 2020
• USNESENÍ č. 1-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: pana Tomáše Kadlece a Martina Doušu.
• USNESENÍ č. 2-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program zasedání.
• USNESENÍ č. 3-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí rezignaci Ing. Tomáše Havlíčka na funkci starosty
města a Petra Chmelíka na funkci
místostarosty.
• USNESENÍ č. 4-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje způsob volby starosty
a místostarosty aklamací.
• USNESENÍ č. 5-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí starostu města. Starostou byl
zvolen Petr Chmelík.
• USNESENÍ č. 6-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí zástupce starosty města. Zástupcem starosty byl zvolen Ing. Tomáš Havlíček.

• USNESENÍ č. 7-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o dotaci
do programu MF ČR 298D2280 –
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí a schvaluje spolufinancování projektu v potřebné minimální výši dle pravidel
poskytovatele dotace. Město má
na spolufinancování projektu disponibilní prostředky v rámci svého
rozpočtu a otevřeného úvěru u ČS,
a.s.
• USNESENÍ č. 8-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu dle předloženého návrhu. Podrobný rozpis je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 9-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemků
p.č. st 120 a 384/2 v k.ú. Starý Knín.
• USNESENÍ č. 10-12/2020-ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
část p.č. 559/2 v k.ú. Libčice.
Petr Chmelík, starosta města
Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 20. 2. 2020
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SDĚLENÍ RADNICE
Volný byt 1+1
Od dubna 2020 bude volný byt o velikosti 1+1 na adrese Sídliště 423, Nový Knín.
Písemné žádosti o tento byt přijímáme do konce měsíce března v podatelně
městského úřadu.
Ti, kteří svou žádost již podali, potvrdí trvající zájem o byt telefonicky
na čísle 318 593 015, nebo e-mailem na adresu radnice@mestonovyknin.cz.

Nové kontakty na starostu města
Od 20. 2. 2020 fungují nové kontakty na starostu města Petra Chmelíka:
Tel.: 604 454 556
E-mail: petr.chmelik@mestonovyknin.cz
Kontakty na místostarostu Ing. Tomáše Havlíčka zůstávají v platnosti.

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 4. 5. 2020
-p
 latové 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
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zpravodaj
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zpravodaj
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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
- praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
- samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační
schopnosti
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B
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 15. 4. 2020
do 16.00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv bez
udání důvodu.
V Novém Kníně dne 25. 2. 2020
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Petr Chmelík
starosta města

zpravodaj

INFORMACE PRO OBČANY
Plánované opravy na silnici II/102 v roce 2020 a s tím spojené uzavírky a změna autobusové dopravy
Předběžný harmonogram a rozsah v roce 2020 (postupně od Prahy):
•p
 o dobu celého roku – s
 emafory v části úseku Strnady – Měchenice (již
od roku 2019)
• 13. 6. – 14. 6. – úplná uzavírka v úseku Strnady – Měchenice
• 1 . 3. – 20. 4. – semafory u železničního mostu v Měchenicích (následně
zúžení 1. 8. – 30. 10.)
•o
 d 21. 4. zhruba do podzimu – semafory u mostu nad Bojovským potokem v Měchenicích
•o
 d dubna (neupřesněno) – semafory za Davlí
•o
 d dubna (neupřesněno) – s
 emafory před Slapským kopcem (most na Kocábě)
•1
 . 7. – 31. 8. – úplná uzavírka Slapského kopce
O dílčích důležitých opatřeních Vás budeme informovat.

Zpráva o činnosti městské
policie za uplynulé období
Období od začátku tohoto roku
bylo významně poznamenáno
majetkovou
trestnou
činností
na jihovýchodní straně našeho
okresu, kde, jak je obecně známo,
docházelo k obrovskému nárůstu
trestné činnosti, a to ze začátku
zejména v novějších a větších nemovitostech, aby posléze pachatelé nepohrdli ani menšími domy.
Činnost městské policie byla
tedy z tohoto důvodu koordinována se starosty Nového Knína
i Nové Vsi pod Pleší a směřována
k preventivním opatřením vedoucím k zamezení výše uvedené závadové činnosti. Nemalou měrou
Novoknínsk¯

zpravodaj
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se na potlačování tohoto jevu podílelo i Obvodní oddělení PČR Dobříš. Všem
uvedeným složkám bych chtěl i touto cestou poděkovat, neboť díky našemu
společnému úsilí byl výskyt výše popisovaných jevů v našich katastrech
(Nový Knín a Nová Ves pod Pleší) minimální a ve srovnání s některými
jinými katastry kraje téměř nulový.
Strážníci rovněž kromě své běžné pracovní náplně zasahovali společně
s hasiči v exponované době při mimořádně nepříznivých meteorologických
podmínkách (opakované bouře a vichřice), kdy v rámci součinnosti zajišťovali plynulost a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo
případný odklon dopravy na jiné dopravní trasy.
Jsme rádi, že se kooperace těchto složek a integrovaného záchranného
systému (IZS) v našem regionu osvědčila i v těchto praktických situacích
a že budeme moci dále společně pracovat ke spokojenosti občanů.

ČRS, Z.S. INFORMUJE

Březen – 7. 3. a 21. 3. 2020 od 9 do 11:30 hod

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU V NOVÉM KNÍNĚ
Sbor dobrovolných hasičů v Novém Kníně pořádá v sobotu
14. 3. 2020 od 9:00 hodin sběr železného šrotu. Autovraky
lze odvézt po dohodě s majitelem.

SOBOTA

14. 3.
2020

V případě zájmu volejte, prosím, na telefon:
• 736 452 722 – Lukáš Dragoun, velitel sboru.

UKLIĎME ČESKO, UKLIĎME NOVÝ KNÍN
Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín se připojuje k vyhlášené akci UKLIĎME ČESKO, která se uskuteční v sobotu 4. dubna 2020 od 9:00 hodin, sraz účastníků na náměstí
v Novém Kníně.
Věříme, že počasí nám bude přát a účast bude hojná.

Novoknínsk¯

ORANŽOVÝ ČÁP
Co jsme zažili:
Nedávno jsme s Oranžovými čápaty vyrazili do Muzea zlata (Mincovny), kde si děti v dílničce vytvořily obrázky, poté si prohlédly expozici, zahrály pexeso s tematikou Nového Knína na interaktivní tabuli a zhlédly
dokumentární film o rýžování zlata. Prohlídka muzea byla přizpůsobena
dětem (zejména interaktivními prvky) a velmi se jim líbila. Snad si i odnesly nějaké nové vědomosti o našem městě a jeho zlatohorní minulosti.
Co nás čeká:

ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje termíny výdejů
povolenek na rok 2020
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AKTUÁLNĚ OD ČÁPA
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SOBOTA

4. 4.
2020

Každý rok je to podobné, tradice jsou tradice. Snažíme se, aby děti
porozuměly přirozenému koloběhu střídání ročních období a jevům s ním
spojeným. Chceme také, aby se identifikovaly s naší kulturou (při veškerém respektu ke kulturám jiným) a cítily se součástí místní komunity
i celé lidské společnosti. Věříme, že k tomu, mimo jiné, pomáhají i svátky
a tradice. Proto pořádáme v období masopustu karneval ve školce a povídáme si s dětmi (způsobem odpovídajícím jejich věku) o původu a historii
maškarních průvodů. Mezi masopustem a Velikonocemi vždy slavíme příchod jara vynášením Morany a jejím vhozením do Kocáby s přáním, aby
se zima příští rok vrátila znovu silná a plná sněhu.
Ano, slavíme tradiční svátky, roky běží stále stejně, stejně se střídá
zimní období s letním,
Vánoce vystřídají Velikonoce... Přitom ale vidíme,
že počasí se mění. Ať už
tu změnu způsobuje člověk nebo ne, nikdy jsme
nepochybovali o tom, že
je třeba chovat se trvale
udržitelným
způsobem,
mít úctu k přírodě a chránit naše životní prostředí,
naši planetu a všechny
bytosti na ní. To samozřejmě učíme také děti.
Novoknínsk¯

zpravodaj
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V dubnu bychom rádi reagovali na celorepublikovou výzvu Ukliďme Česko. Tuto akci vyhlašuje novoknínský Sokol na sobotu, a my proto obvykle
uklízíme naše okolí v jiný den, blízký oficiálnímu datu. V každém případě
chceme děti motivovat k tomu, aby nebyly lhostejné k prostředí, ve kterém
žijí. I proto se snažíme chodit co nejvíce na procházky a dělat venkovní aktivity. Víme, že pobyt venku je nezbytný pro zdravý vývoj dítěte, pro jeho tělo
i duši, ale také pro dobrý vztah k přírodě – to, co dobře známe, to máme rádi.
A tak už se těšíme na jarní počasí, abychom mohli trávit venku ještě více
času. Vezmeme děti na delší výlet, nejspíš do dobříšského zámeckého parku,
podívat se na zvířátka do Staré Huti... Podobných cílů máme v okolí velký
výběr a rádi je každoročně navštěvujeme. Nezapomeneme také slavit Den
Země. Nechceme samozřejmě zanedbat ani kulturu a na duben máme naplánovanou návštěvu dětského divadla v Příbrami.

ním tajemství, díky kterému jsme obdrželi Boží milosrdenství. Milosrdenství lze zakusit totiž pouze „tváří v tvář“ ukřižovanému a zmrtvýchvstalému
Pánu, „protože on mě miloval a za mě se obětoval“ (Gal2,20). Jde o dialog
od srdce k srdci, od přítele k příteli. V postním čase je proto velice důležitá
modlitba. Více než povinnost vyjadřuje modlitba potřebu odpovědět na Boží
lásku, která nás stále předchází a povzbuzuje. Křesťan se modlí s vědomím,
že je nezaslouženě milován. Modlitba může mít různou formu, ale skutečný
smysl má v Božích očích ta, která prolomí tvrdost našeho srdce, aby ho stále
intenzivněji obracela k Bohu a k jeho vůli. V tomto příhodném čase se tedy
nechme vést jako Izrael na poušti (srov. Oz2,16).
Pro nadcházející postní dobu prosím o přímluvu Nejsvětější Pannu Marii, abychom přijali výzvu nechat se smířit s Bohem, abychom zaměřili
pohled svého srdce na velikonoční tajemství a obrátili se k otevřenému
a upřímnému dialogu s Bohem. Budeme se tak moci stát tím, co Kristus
říká svým učedníkům: solí země a světlem světa (srov. Mt5,13–14).

Oznámení:
Brzy nám skončí pravidelný dopolední kroužek zpívání, protože jeho
lektorka Irenka čeká další děťátko. Pokud by se našel někdo, kdo by měl zájem nějakou podobnou aktivitu s dětmi provozovat, ať už dopoledne ve školce, nebo jako odpolední kroužek pro veřejnost, bude u nás vřele vítán.
Johana Dvorská
O.P.S. ČAP

BŘEZEN VE FARNOSTI

Novoknínsk¯

V postní době rozjímáme o utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Pobožnost
křížové cesty konáme přede mší svatou:
V Boroticích v kostele
ve čtvrtek v 16.30 hod.
Ve Starém Kníně na faře v pátek v 16.30 hod.
14. 3. v 11.00 hod.	ve farním kostele ve Starém Kníně poděkuji se svými spolubratry Pánu za 60 let života
17. 3. v 9.00 hod.	ve farním kostele ve Starém Kníně mše svatá s kněžími příbramského vikariátu

26. února na Popeleční středu jsme vstoupili do postní
doby. I v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého
tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života. Opět slyšíme napomenutí apoštola:
„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor. 5,20) Papež František nás ve svém listu k postní době povzbuzuje: V této postní době roku 2020
bych se proto chtěl na každého křesťana obrátit slovy, která jsem napsal
mladým lidem v apoštolské exhortaci Christus vivit: „Pohleď na rozepjaté
paže ukřižovaného Krista a dovol, ať tě stále znovu zachraňuje. A když přijdeš vyznat své hříchy, pevně věř v jeho milosrdenství, které tě osvobozuje
od viny. Kontempluj jeho krev prolitou s tak velikou láskou a nech se jí
očistit. Tak budeš moci být vždy jako znovuzrozený“ (č. 123). Ježíšova smrt
a jeho zmrtvýchvstání nepatří do minulosti: mocí Ducha svatého je stále
aktuální a skrze víru nám dovoluje hledět na Kristovo tělo a dotýkat se ho
v mnoha trpících… Prospěje nám porozjímat do větší hloubky o velikonoč-
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Úmysly apoštolátu modliteb na měsíc březen
Evangelizační úmysl: Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla
v jednotě.
Národní úmysl: Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha
dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.
Vyprošuji všem Boží požehnání.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.

Novoknínsk¯

zpravodaj
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PÁTEK

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na besedu

20. 3.
2020

Péče o seniory a dlouhodobě nemocné osoby v domácích
podmínkách: možnosti odborné, pečovatelské a jiné pomoci,
finanční podpora ze strany státu a práva pečujících osob
Besedy se zúčastní zástupci následujících odborných organizací, kteří vás
seznámí s různými typy v současné době dostupné pomoci, s možnostmi finanční podpory ze strany státu a s právy osob, které se rozhodnou postarat
se o své blízké v domácích podmínkách.
•B
 c. Stanislava Krejčíková, Lucie Knížková, Vladimíra Řídká, DiS.,
Charita Starý Knín
• MUDr. Petra Garnolová, Agentura Péče doma s.r.o.
• Lenka Holobradová, DiS., Lucie Hametová, Úřad práce ČR, kontaktní
pracoviště Dobříš
• Mgr. Jana Prokešová, Domov pro seniory Benešov
• Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. a garant odborné komise pro práci a sociální
věci hnutí Trikolóra
Beseda se uskuteční v pátek 20. března 2020 od 18:00 hodin
v jídelně Základní školy Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 53,
262 03 Nový Knín
Těšíme se na vás.
RNDr. Štěpánka Máchová, RNDr. Petr Mácha

KONANÉ AKCE
Památková zóna a proluky
Nevím, kolik lidí můj minulý článek potěšil a kolik naopak nakrknul, ale
myslím, že budu tak trochu pokračovat v tématu. Rovnou předesílám, že následující text obsahuje výlučně mé názory, a tudíž není stanoviskem ani orgánů
památkové péče, ani kterékoliv ze stran zasedajících v městském zastupitelstvu.
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A ještě bych měl dodat, co bylo na fotografii, která můj minulý článek
doprovázela: šlo o nároží uprostřed severozápadní strany náměstí v Deštné,
již jsem zmiňoval v textu, a ukázku toho, jak rušivě může působit budova,
která má sice relativně tradiční hmotu (přízemních domů s okapovou orientací je na onom náměstí několik), ale nikterak nerespektuje uliční čáru
(nehledě na to, že zde asi mohla být o patro vyšší, aby i výškově ladila se
sousedy zleva a zprava – to však až tak úplně nutné není).
Vraťme se však do centra Nového Knína, které tvoří městskou památkovou
zónu (MPZ). Její vyhlášení hned po převratu v roce 19901 je známkou toho,
že město si přes všechny jizvy, které čas do jeho tváře vyryl, zachovalo poměrně slušný památkový charakter a estetické hodnoty. Začněme kulturními
památkami. V Novém Kníně (a v připojených osadách) se jich nachází celkem
osmnáct, přičemž osm (kostel svatého Mikuláše, radnice, Mincovna, kašna, socha Immaculaty, bývalá včelařská škola, štít bývalé koželužny a morový sloup)
z nich leží na území památkové zóny. Nemalé estetické a historické hodnoty
má i řada budov, jež se v ústředním seznamu kulturních památek nenacházejí
– sem patří mimo jiné prakticky celá východní strana náměstí Jiřího z Poděbrad, několik domů v Žižkově, Havířské a Havlíčkově ulici. Aspoň hmotově
jsou poměrně dobře zachovány ulice Kostelní, Na Potůčku (zde s výjimkou
jizvy při vyústění Havířské ulice) a Tylova náměstí, přičemž některé z domů si
– navzdory pozdějším přestavbám, případně novodobým fasádám včetně břízolitových – zachovaly jádra přinejmenším z první poloviny 19. století (pomoci
může pohled na mapu stabilního katastru z roku 1840), ale možná i starší.
Památkovou hodnotu má i beznadějně chátrající dům číslo 48 v Havířské ulici
a lze jen litovat, že v tomto případě tu ruinu asi nejde vyvlastnit (což by bylo
možné, pokud by byla zapsána v seznamu kulturních památek) – asi tak z třetí
až čtvrté ruky jsem zaslechl, že zájemci by snad i byli.
Vně památkové zóny si pozornost zaslouží například sokolovna či bývalý
mlýn Čámských. Poměrně slušně je zachována ulice Na Smíchově a navazující
část ulice Kozohorské (byť ta je na pravém břehu Kocáby převážně novodobá).
V neposlední řadě si ochranu zaslouží zasazení města do krajiny. Kdo
se na ně podíval například z vrchu Čámských či z pěšiny od Koupelny
do Velké Hraštice, asi ví, co mám na mysli. Pouze pohled na centrum města
od jihu příliš zajímavě nevypadá – z té strany je jakoby „utopené“ za sídlištěm. Jenže ono na jedné straně nebylo příliš nápadné ani před začátkem
výstavby onoho sídliště, jednak to, že odtud není příliš vidět nejužší střed
města, neznamená, že zde není ke koukání vůbec nic. Zástavba středu Starého Knína vlevo má rovněž svou hodnotu a poloha Sudovic, šplhajících
do svahů Mikule, také vypadá zajímavě.
V Novém Kníně prostě je co chránit a to znamená odpovědnost zachovat
vše cenné pro budoucí generace. A případně přidat vklad své doby – což by
1

 e vznikem památkových zón počítal už památkový zákon z roku 1987, ale k jeho naplňování v tomto bodě začalo docházet až
S
po změně režimu. Dodejme, že před rokem 1990 neexistovaly například ani vesnické památkové rezervace (byť u nejcennějších
vesnic se tehdy s plošnou ochranou víceméně mimoděk počítalo), jen ty městské (byť mám pocit, že i „totalitní“ památkové zákony
s takovou ochranou vesnic počítaly – jen jaksi nebyly naplněny).

Novoknínsk¯
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mohlo být spojeno mj. se zacelováním již dříve zmíněných jizev. Přinejmenším některé (pokud možno všechny) proluky by si totiž zasloužily zastavět,
což může na jedné straně znamenat příležitost vnést do města hodnotnou
současnou architekturu, na straně druhé pak hrozbu, že se na místě některé z proluk objeví nějaký strašný kýč, který bude kazit vkus kolemjdoucích
další řadu desetiletí.
Zmiňuji-li se o hodnotné současné architektuře, opakuji, že by se to mělo
týkat pouze nyní existujících proluk, zatímco stávající budovy by měly pokud možno zůstat zachovány. Mnohdy se totiž i pod novodobou břizolitovou
omítkou skrývá starší jádro, které má svou hodnotu. Například ještě před
pár lety zde fungovala cukrárna ve vstupní síni domu s nezajímavou omítkou z první poloviny 20. století. Avšak klenba oné provozovny byla (a dodnes je – jen ta cukrárna uvnitř už nefunguje) zjevně empírová, tj. tak o sto
let starší než fasáda domu. A klenba vstupní chodby zříceniny domu č. 48
v Havířské ulici je pravděpodobně ještě barokní.
Tam, kde je zdokumentována historická podoba hodnotné fasády, byla
by vhodná její obnova. Chápu, že ne vždy to půjde hned, protože například
břizolit je poměrně trvanlivá omítka a ne každý má na to nahrazovat jej před
skončením fyzické životnosti něčím historizujícím (zvlášť když památkáři
nejsou ochotni přispět), ale když se zadaří, výsledek stojí za to. Například
na domě č.p. 51 se podařilo vybudovat zdařilou repliku barokního štítu, jehož
originál zanikl už někdy mezi roky 1882 a 1900. A vím o několika dalších
domech, kde by obnova historického vzhledu městu jednoznačně prospěla.
Vraťme se však k prolukám a jejich případné nové zástavbě. V roce 2004
vydal Národní památkový ústav knihu Novostavby v památkově chráněných sídlech2, která je celá věnována právě této otázce. Jsou tam zmíněny
možné přístupy, a pokud jsem se o několik odstavců výše zmínil, že stávající
proluky znamenají možnost vnést do města hodnotnou současnou architekturu, uvedená kniha zmiňuje i takovouto možnost. Včetně několika případů.
A pokud by to snad nestačilo, dodal bych ještě jeden.
Za ním je potřeba zajet do královského města Kouřimi v okrese Kolín3.
Autory jsou Karel a Věra Kučovi a Karel Kibic, a protože jde o publikaci, která může sloužit jako metodika pro případné stavebníky, je na webu Národního památkového ústavu volně ke stažení ve formátu pdf. Adresa souboru je www.npu.cz/publikace/
met28novostavby.pdf. Publikace má solidní obrazovou přílohu s ukázkami vhodně, méně vhodně i nevhodně zastavěných proluk
v historické zástavbě. Seznam všech publikací, které jsou na webu NPÚ ke stažení, se nachází na adrese www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/ke-stazeni.
3
Město je, stejně jako Nový Knín, v pátém vnějším pásmu Pražské integrované dopravy – jedna cesta tudíž vyjde na stejných 68 Kč
jako jízdné do centra Prahy.
4
Z urbanistického hlediska je samozřejmě velmi žádoucí opětovné zastavění celé její zbořené severní strany, i když jsem se setkal
i s názorem, že by ji šlo využít jako parkoviště. Situaci však zde komplikuje to, že přes uvedené pozemky jednak vede nynější
kanalizace, kterou by bylo nutno přemístit, a dále zde existují věcná břemena pro přístup na některé přilehlé pozemky. Navíc
v dolní části zůstala zasypána nádoba bývalé provizorní čističky odpadních vod. Bude to tedy záležitost obtížná, doufám však, že
nikoliv úplně nemožná.
5
Na uvedené skutečnosti se podepsalo jednak slučování obcí za reálného socialismu, kdy Nový Knín, na rozdíl od Kouřimi, pohltil
část svých sousedů, jednak to, že se v posledních více než stech letech Kouřim pomalu vylidňovala – nejvíce lidí tam žilo v roce
1880 – totiž 3118 obyvatel (včetně osady Molitorov krásně „zakulacených“ 3333 obyvatel), v roce 1921 se jednalo o 2645 (včetně
Molitorova 2875) obyvatel a ještě v roce 1930 to bylo 2523 (včetně Molitorova 2683) obyvatel.
2
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Jeho středem je rozsáhlé Mírové náměstí a na jeho východní straně stojí
už zhruba dvacet let dům číslo 44. Jde o dílo architektů Jana Bočana (1937–
2010) a Václava Škardy (*1971), budovu naprosto moderní, přesto však –
aspoň podle mého názoru – dokonale zapadající do okolní starší zástavby.
Možná i proto, že se nesnaží vynikat za každou cenu, nýbrž vůči svému okolí vystupuje s nemalou dávkou pokory. Kdyby se něco v podobném duchu
podařilo umístit na roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Pivovarské ulice4, myslím, že bychom i my měli nadprůměrnou architekturu začátku 21. století.
Ostatně zajímavý je v Kouřimi nejen tento dům (a samozřejmě řada starobylých památek, kvůli nimž se to město také stalo památkovou zónou),
ale i tamní kandelábry neboli sloupy s lampami veřejného osvětlení. Jejich
tvar je inspirován secesí, avšak v moderním pojetí, takže i na ně může být
toto město hrdé.
A na samotný závěr zmíním Kouřim ještě do třetice – a tentokrát ne
v souvislosti s její architekturou (byť by to bylo asi téma hned pro několik
článků). Kdo dával v dějepise pozor, možná si vzpomene, že ve středověku existoval jakýsi Kouřimský kraj. Příslušné úřady ne vždy sídlily přímo
v Kouřimi, ale kraj podle ní pojmenován byl.
Na začátku roku 2019 měla Kouřim 1885 obyvatel.
Nový Knín měl k témuž datu 2039 obyvatel.
A tak ať nikdo netvrdí, že jsme bezvýznamní – v současnosti máme více
obyvatel než jedno bývalé krajské město5.
Miloš Hlávka
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PODĚKOVÁNÍ

Co je nového? Nový rok, Nový Knín – jinak vše při starém. Náměstí přecpané auty, hrozné silnice a mega rekonstrukce školy pokračuje. Zpoplatnit
parkování? Navrhujete automat? Ale jděte. A to chcete vyznačit přechod
ke COOPu? Stačí se pořádně rozhlédnout! Na křižovatce u Merendy přechod
je, ale když je tma nebo špatné počasí, tak řidiči mohou chodce přehlédnout. Tento přechod není opravdu bezpečný a to je „vyznačený“! Nejsem
pozorný čtenář. Na co číst, že Mikule je Mikule. To víme všichni, kteří tu
žijeme celý život. Ptali jste se, co se děje na stavebním úřadě. Nevím, zřejmě
jsem tu zprávu přehlédla. Doufám s vámi, že na vedoucím místě bude člověk nestranný a bude měřit všem stejně, že napraví po desítkách let tomuto
pracovišti reputaci. On ten „vítr“ někdy neuškodí. A ještě něco – nebuďte
závistiví! Řešíte odměny pana ředitele školy, za co je dostává?! Já to nevím
a ptát se nebudu. Kdo se moc ptá, moc se dozví.
Vaše Jiřina

•D
 ěkuji panu starostovi Tomáši Havlíčkovi a celému městskému zastupitelstvu za velice milé překvapení a přání k mým narozeninám.
Blahoslav Tesárek st.
• Děkuji panu starostovi a zastupitelům města za přání k narozeninám.
Anežka Dědinová

BLAHOPŘÁNÍ
• Dne

12. března oslaví kulaté 90. narozeniny paní Josefa Drážďanská.
Všechno nejlepší, spoustu zdraví a štěstí
přejí Líba, Pepa, Luboš a Ivana.

UKLIĎME NOVÝ KNÍN

JUBILANTI MĚSÍCE
•V
 březnu se dožívá významného životního jubilea
paní Josefa Drážďanská. Kulatiny oslaví paní
Helena Bestahovská, paní Jitka Šírlová, pan
Josef Hájek a pan Josef Balcar. V tomto měsíci
slaví také paní Věra Hřebíková.
Přejeme všem mnoho dobrého zdraví a radosti mezi
svými nejbližšími.

V rámci celorepublikové akce "UKLIĎME ČESKO“ bychom rádi zopakovali indiánskou
bojovku LOV NA ODPADLÍKY V. Nechcete se přidat? Sraz 4.4.2020 v 9:00 hodin na
náměstí. Pytle, rukavice zajištěny. Děkujeme!

20

Novoknínsk¯

zpravodaj

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 2/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 3. 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: středa 25. března 2020.

Novoknínsk¯

zpravodaj

21

2 / 2020

2 / 2020

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU T.J. SOKOL

Pozvánka na
Valnou hromadu T.J. Sokol
T.J. Sokol Nový Knín zve všechny své členy
i ostatní spoluobčany na Valnou hromadu,
která se koná v neděli 22. 3. 2020 od 10 hodin v sokolovně.
Program:
1. Zahájení

8. Záměr nákupu pozemku

2. Volba komisí

9. Plán činnosti a návrh
rozpočtu

3. Kontrola usnesení
z minulé VH

10. Přijetí nových členů

4. Zpráva o činnosti

11. Diskuze

5. Zpráva o hospodaření

12. Návrh usnesení

6. Zpráva revizní komise

13. Závěr

7. Schválení roční uzávěrky
Fiala Stanislav – starosta T.J.

INZERCE

Byt k pronajmutí v Novém Kníně
Volný byt: 3+1, 77,5 m2, Nový Knín, Sídliště.
Kontakt prosím přes e-mail: vlad.hr@email.cz
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

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

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 2. 2020
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu
21 Kč za každý započatý den mimo počáteční den pobytu,
• směrnice:
Pravidla pro poskytování finančního daru při narození dítěte,
Pravidla pro poskytování věcných darů,
Pravidla pro poskytování neinvestiční finanční podpory,
• připojení nemovitosti čp. 43 v Chotilsku k obecnímu vodovodu,
•	kupní smlouvu na dodávku drceného kameniva v roce 2020 z lomu Bělice,
•	finanční příspěvek 60.000 Kč na činnost TJ Prostřední Lhota v roce
2020,
•	finanční příspěvek 5.000 Kč na 5. ročník závodu „Běh na rozhlednu Veselý vrch“,
• finanční příspěvek 2.000 Kč pro 24. okrsek SDH na činnost v roce 2020,
•	finanční příspěvek 5.000 Kč pro SDH Prostřední Lhota na činnost v roce
2020,
•	finanční nabídku Fair Care, s.r.o. na zpracování závěrečné monitorovací
zprávy k Drtinově rozhledně na Besedné za částku 7.260 Kč,
•	finanční podporu 8.400 Kč na provoz spolku Psí a kočičí záležitosti, z.s.,
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•	nabídku Sathea Vision, s.r.o. na vypracování pasportu veřejného osvětlení obce,
•	vyhlášení výběrového řízení na „pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Chotilsko“ a jmenování členů komise pro hodnocení nabídek,
•	finanční příspěvek 2.000 Kč za přednášku „Staro-nová Vltava, Orlické jezero“,
•	mimořádnou finanční podporu 50.000 Kč na transparentní účet pro
D. P. Prostřední Lhota,
•	žádost na MAS Brdy-Vltava o dotaci na obnovu naučné stezky „Zlaté Psí
hory“,
•	návrh na provedení částečné rekonstrukce objektu bývalé restaurace
v Prostřední Lhotě vč. okolního prostoru dle návrhu Ing. arch. M. F., Praha,
•	návrh na zápis objektů „hospody a prodejny“ v Prostřední Lhotě do registru brownfieldů,
•	podání žádosti o dotaci v rámci podpory a rozvoje venkova na rekonstrukci bývalé restaurace v Prostřední Lhotě.
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	žádost o souhlas se stavbou na pozemku parc.č. 1206 v k. ú. Prostřední
Lhota,
• nabídku THC, s.r.o. na letecké snímkování obce,
•	vyhlášení záměru prodeje poz. parc.č. 476 a parc.č. 477, oba v k.ú. Záborná Lhota.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• plán odborné přípravy JSDH obcí,
• informaci ČSÚ k hlášení o vodovodech a kanalizacích,
• závěrečné jednání v rámci Komplexních pozemkových úprav Chotilsko,
• informaci k agendě pohřebnictví,
• informaci o zvýšení platby za dotřídění papíru na třídicích linkách,
• zprávu o průběhu sezóny 2019 na rozhledně Veselý vrch,
• termín konání Májové balonové fiesty ve dnech 30. 4. – 3. 5. 2020.

„INFO“ Z OBCE

SOBOTA

14. 3.
V sobotu 14. 3. 2020 budou v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery na odpad, a to:
2020
v Záborné Lhotě před hasičárnou,
v Prostřední Lhotě vedle bývalé hospody,
v Chotilsku na návsi.
U kontejnerů bude kontrolováno, zda je ukládán pouze odpad, který
tam patří. Dodržujte prosím pokyny dohlížejících osob. Kontejnery budou
postupně umisťovány od 9:00 hodin a budou odvezeny po jejich naplnění,
nejpozději v 15:00 hodin.
-tajII
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VÍTR, VÍTR, VÍTR…
„Tento způsob zimy zdá se mi býti poněkud nešťastným.“ O co méně
přinesla tato zima sněhu a ledu, o to více pak přidala na větru, a tím pádem
na škodách větrem způsobených. Ale pojďme popořádku…
V sobotu 8. 2. 2020 se v prostorách Restaurace u Huberta v Čími konala letošní Výroční valná hromada 24. okrsku za účasti zástupců sborů
SDH Nové Dvory, SDH Krámy, SDH Korkyně, SDH Čím, SDH Chotilsko,
starostů obcí Chotilsko, Nové Dvory, Čím a zástupce Krajského sdružení
hasičů Středočeského kraje. Úvodního slova se ujal starosta okrsku Karel
Vild, kterého vystřídal velitel okrsku Vít Šiška, který zhodnotil výjezdovou činnost všech jednotek. Po finanční zprávě a zprávě revizní komise
následovala volba nového vedení okrsku, které bude následujících 5 let
pracovat v tomto složení:
•
Starosta – Karel Vild
•
Velitel – Vít Šiška
•
Zástupce velitele – Jan Hořák
•
Jednatel – Josef Dvořáček
•
Preventista – Martin Brodský
•
Pokladní – Marcela Petřinová
•
Zástupkyně žen – Eliška Stáhlová
Závěrečné slovo pak patřilo náměstkovi starosty Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje Bc. Václavu Jankovskému, který velmi pozitivně
zhodnotil mimořádnou výjezdovou činnost všech jednotek SDH v roce 2019.
Nyní však již k v úvodu avizované zásahové činnosti naší jednotky v měsíci únoru:
5. 2. 2020 v 06:03 byl naší jednotce vyhlášen poplach na technickou
pomoc odstranění stromu (vzrostlý strom spadlý přes vozovku) v rámci katastru obce Nové Dvory. Po příjezdu již na místě zasahovala místní jednotka
(SDH Nové Dvory).
10. 2. 2020 v 5:40 byl naší jednotce vyhlášen poplach na technickou pomoc odstranění stromu (vzrostlý strom spadlý na dráty elektrického vedení) v rámci katastru obce Nový Knín – Kozí Hory. Naše jednotka zasahovala
společně s jednotkou SDH Nový Knín.
10 2. 2020 v 9:42 byl naší jednotce vyhlášen poplach na technickou pomoc odstranění stromu (spadlé křoví a větve přes cestu) v rámci katastru
obce Borotice – Cholín, osada Boubovny.
10. 2. 2020 v 14:02 byl naší jednotce vyhlášen poplach na technickou
pomoc odstranění stromu (spadlá lípa na návsi) v rámci katastru obce Chotilsko – Záborná Lhota.
10. 2. 2020 v 15:03 byl naší jednotce vyhlášen poplach na technickou
pomoc odstranění stromu (spadlý strom) v rámci katastru obce Nový Knín –
Sudovice. Po ukončení předešlého zásahu byla jednotka vyslána ke spadlému stromu směrem na Nový Knín. Na místě se ale žádný strom nenacházel,
a tedy se jednalo o planý poplach.
chotilsk¯
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24.
2.
2020
v 8:00 byla naše
jednotka vyslána
k v pořadí již 6. a 7.
letošnímu
výjezdu na technickou
pomoc
odstranění stromů (spadlý
strom přes vozovku
a spadlý strom přes
telefonní
vedení)
v rámci katastru
obce Chotilsko –
Lipí, Živohošť.
24.
2.
2020
v 18:55 byl naší
jednotce vyhlášen
poplach na technickou pomoc odstranění stromu (spadlá koruna stromu
na vozovku) v rámci katastru obce
Chotilsko – silnice
ve směru na Čím.
Závěrem
bych
rád
poděkoval
všem členům výjezdové jednotky,
kteří se účastnili
těchto výjezdů, jednalo se o mimořádné nasazení a mimořádný
výkon
v rámci jednoho měsíce. Bohužel už teď s příchodem jara začíná být jasné,
že se s velkou pravděpodobností i letošní rok zařadí mezi mimořádně suché
(možná se bude jednat dle předpovědi americké agentury pro oceán a atmosféru NOAA o nejteplejší a nejsušší rok v historii měření vůbec), a tím
pádem to bude i velmi náročný rok pro členy naší jednotky a naši techniku.
Držme si proto palce, ať se ze zásahů vracíme domů ke svým rodinám stále
bez zranění.

K REKONSTRUKCI BÝVALÉ HOSPODY
K rozhodnutí o dalším osudu nevyužitých objektů bývalé hospody a prodejny v Prostřední Lhotě zadala obec vypracovat návrhy respektující potřeby svých občanů.
Architekt, pověřený tímto úkolem, představil dvě studie možné přestavby objektů bývalé hospody a prodejny v Prostřední Lhotě včetně úpravy jejich okolí do podoby návsi. Podle požadavku obce jedna varianta představovala částečnou rekonstrukci nynějšího objektu hospody s úpravou okolního
prostranství. Dle této varianty by objekt zůstal v podstatě zachován v rozsahu stávajícího hlavního sálu s výčepem, kuchyňská technologie se zmenší
pouze pro pořádání soukromých akcí, stávající sklady a kanceláře se změní
na klubovny se samostatným bezbariérovým vstupem. V rámci rekonstruovaného WC vznikne i jednotka pro osoby s tělesným postižením. Stávající
objekt bude zateplen v místě fasády i střechy, budou nově provedeny povrchy podlah, vyměněna okna a dveře, bude nově provedena elektroinstalace
a rekonstruován systém vytápění. Předpokládaná cena této varianty rekonstrukce budovy činí 7.440.000 Kč (s předpokládanou možností konečného
snížení ceny), za úpravu venkovního prostranství pak předběžně navržená
cena činí 4.600.000 Kč.
Druhá předložená varianta navrhuje kompletní odstranění budovy bývalé hospody s výstavbou zcela nového dvoupodlažního objektu, kde by se
v přízemí nacházelo sociální zařízení, šatny, hlavní sál se zvýšeným podhledem pro společenské, kulturní či cvičební aktivity, sklady nábytku a nářadí (při užívání sálu jako volné plochy při cvičení apod.) a také schodiště
do druhého podlaží (podkroví) s otevřenou galerií nad sálem a klubovnami.
K návrhu je opět řešeno umístění parkoviště vozidel a venkovní prostor
dostatečně dimenzovaný i pro pořádání trhů, oslav nebo výstav pod širým
nebem. Na tuto „náves“ situovanou ke středu obce také ústí vedlejší východ
ze sálu a podávací okénko z výčepu. Směrem do křižovatky je náves odstíněna zelení, jsou zde navrženy lavičky, případně kašna nebo pítko. Původní
dopravní řešení je respektováno. Předpokládaná cena provedení dle této
varianty činí na straně vlastního objektu 13.100.000 Kč, na straně venkovního prostoru 4.400.000 Kč. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH, v žádné
z uvedených variant není řešen objekt bývalé prodejny.
-taj-

Martin Brodský
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POBĚŽÍME NA ROZHLEDNU VESELÝ VRCH. UŽ POPÁTÉ!
„Vzhůru na rozhlednu!“ říká si už dvacet let
na úpatí dominantního kopce s ocelovou „krasavicí“ na vrcholu spousta výletníků, turistů, cyklistů a lidí sportovního ducha všeho druhu. A už
pátým rokem na konci dubna vyráží s touto myšlenkou nahoru i stále větší houf běžců, trénovaných i zcela příležitostných. Běžecký závod,
jehož se však může zúčastnit každý, bez ohledu
na věk, pohlaví či výkonnost, se už stal tradiční
pravidelnou událostí života naší obce, o níž se
ale ví a často s uznáním hovoří mezi sportovní veřejností bez přehánění po celých Čechách
a na Moravě. Může za to dobře zvolená trať krásnou krajinou Středního Povltaví, skvělá organizace, hodnotné a smysluplné ceny pro ty nejlepší a také
tombola, ve které může vyhrát i ten poslední běžec. Prostě pohodový závod
pro každého, kdo se chce aspoň trochu hýbat. Protože o pohyb jde organizátorům závodu především. Od letošního ročníku k němu mají příležitost i ti, kteří si ze zdravotních či jiných důvodů netroufali na běh ani v té nejpomalejší
formě – můžete na trať vyrazit v kategorii „chůze s trekkingovými holemi“.
Vůbec nejde o to, být v cíli první, důležité je vyrazit a dojít, dokázat si, že to
zvládnu! Náš závod je otevřený všem – těm, kdo proběhnou trať v rekordním
čase, i těm, kteří se k rozhledně „došinou“ třeba tempem hlemýždím. Pocit
malého vítězství nad sebou samým budou v cíli mít všichni.
SOBOTA
A teď trochu technických detailů a dispozic:
• Závod se koná v sobotu 25. dubna 2020.
25. 4.
• Prezentace všech je od 9 hodin na fotbalovém hřišti v Pro2020
střední Lhotě, kde je možné se převléknout, odložit si své
věci.
• Start dospělých je v 10.30 hodin na odbočce za statkem směrem
na Kobylníky a běží se 5,3 km. Start dětí bude v 10.35 tamtéž a poběží se 1,4 km. Start „chodců s holemi“ bude v 10 hodin.
• Děti soutěží v kategoriích: do 7 let, 8–10 let a 11–15 let, pro ženy
jsou kategorie do 39 let, 40–49 let, 50–59 let a nad 60 let, pro muže
do 39 let, 40–49 let, 50–59 let, 60–69 let a nad 70 let. Samozřejmostí je kategorie místních běžců a nově také chůze s holemi – ženy
a muži.
• Startovné je pro děti zdarma, pro dospělé 50 Kč pro předem přihlášené (www.bezecpodblanicka.cz) a 70 Kč pro přihlášené na místě.

A kdo se necítí ani na běhání, ani na chůzi s holemi, tak přijďte povzbuzovat!
Libuše Vlachynská
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ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 16/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 10. 2. 2020 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–16/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Karla
Kaláta a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–16/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 10. 2. 2020 takto:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2020
2. Směnná smlouva mezi Obcí
Mokrovraty a p. V. Ř.
3. Žádost o odkoupení pozemku
parc. č. 327/3 v k.ú. Pouště
4. Žádost o odkoupení pozemku
parc. č. 101/26 v k.ú. Mokrovraty
5. Darovací smlouva mezi ZS Dobříš,
spol. s r.o. a ZŠ a MŠ Mokrovraty
6. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
/ Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3–16/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
MOKROVRATSK¯

schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2020, ve kterém se příjmová položka 4112 (Neinvest. přijaté
transfery ze SR) a výdaje na § 6171
(Činnost místní správy) navyšují
o 17 300 Kč, dále příjmová položka
4216 (Ostatní invest. přijaté transfery) a výdaje na § 2321 (Odvádění
a čištění odpadních vod) se navyšují o 3 560 964,16 Kč. Ostatní závazné
ukazatele se nemění.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 4–16/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Směnnou smlouvu mezi
Obcí Mokrovraty a p. V. Ř.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5–16/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 327/3 v k.ú. Pouště o výměře 15 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
zpravodaj
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• Usnesení č. 6–16/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 101/26 v k.ú. Mokrovraty
o výměře 124 m2.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlasy / Zdržel se: 0 hlasů

2 / 2020

schvaluje Darovací smlouvu mezi
Zemědělskou společností Dobříš,
spol. s r.o. a Základní školou a Mateřskou školou Mokrovraty na poskytnutí věcného daru – 1 ks notebook.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů /
Proti: 0 hlas / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 7–16/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty

Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – BŘEZEN 2020
• Účast ve výtvarné soutěži – Voda a klimatické změny 2020
– 3., 4., 5. ročník ZŠ
• 20. 3. – vynášení Moreny
Vážení spoluobčané,
rády bychom se ještě několika slovy vrátily k dění v měsíci únoru. Po jarních prázdninách jsme se všichni odpočatí a plni sil vrhli do další práce.
Běžné činnosti nám zpříjemnilo divadelní představení O rybářovi a rybce,
plné písní, veršů i poučení. O tom, že každý má na něco talent, nás přesvědčily děti z naší školy i školky. Většina žáků se na tuto akci připravila. Někteří méně, jiní více a někteří opravdu pečlivě. Děvčata se stala baletkami
a tanečnicemi, chlapci se změnili v kouzelníky a nechyběl ani zpěv nebo
recitace vlastních veršů. Všechny nadchly nejen pokusy mladého chemika,
ale i jeho mimořádné znalosti z oblasti přírodních věd, kterými své pokusy
komentoval. Jsme rády, že se nám podařilo vzbudit zájem dětí o vlastní
sebevzdělávání a snahu předvést, co v každém z nich je. Účastníci obdrželi
mimo sladké odměny i pochvalu ředitelky školy.
O masopustním úterý 25. února se uskutečnil karneval, který si užily
nejen děti, ale i zaměstnankyně školy. Součástí byly i různé hry, hádanky,
doplňovačky.
Na příští měsíc plánujeme mimo jiné i níže uvedenou přednášku, na kterou vás srdečně zveme.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

SBĚR BIOODPADU OD DUBNA 2020
Nedělní příjem bioodpadu bude zahájen 5. dubna 2020 od 9:00 do 13:00
hod. ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech.
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POZVÁNKA

ČTVRTEK

Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty
vás srdečně zve na přednášku
dětské fyzioterapeutky Jany Skalové

2. 4.
2020

„Jak teď… Tak potom“
• Termín konání: 2. 4. 2020 od 16 hodin
• Místo konání: ZŠ Mokrovraty
• Vstupné: Dobrovolné
Lektorka Jana Skalová je dětskou fyzioterapeutkou už téměř
40 let. Pracovala ve Fakultní nemocnici v Plzni. Svoji profesi vykonávala na všech dětských odděleních, která se v nemocnici nacházejí,
a také na ambulanci dětské fyzioterapie.
V současné době pracuje jako terapeutka ve Fyzio Vltavínek
v Plzni (fyzio-vltavinek.cz). Jejím přáním je, aby nejenom děti, ale
celá rodina byla zdravě fungující i na základě vlastních konkrétních
prožitků, ne na základě mnohdy velmi nevhodných a ne zcela pravdivých informací z okolí.
Její kniha „Jak teď … Tak potom“ volně navazuje na předchozí
knížku „S láskou ke zdravému pohybu našich dětí“.

ODPADKY

Opakovaně žádáme občany obce, aby nevhazovali odpad do kontejnerů u chat. TYTO KONTERJNERY JSOU URČENY POUZE PRO
CHATAŘE!
V kontejnerech na směsný komunální odpad nacházíme např.
papírové krabice s adresou občanů. Nejenže tento odpad nepatří
do těchto kontejnerů, ale občané obce ani nemají právo do těchto
kontejnerů u chat jakýkoliv odpad házet.
Vyzýváme občany a chataře, aby tříděný odpad vkládali přímo
do kontejnerů na tříděný odpad a neodkládali ho vedle, čímž zakládají černé skládky!
Dále žádáme občany, kteří zapomněli zaplatit poplatek za odpady, aby tak učinili nejpozději do 16. 3. 2020.

MOKROVRATSK¯
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MOKROVRATSKÝ MASOPUST 2020
Letošní masopustní rej masek byl naplánován na 22. února. Již po 9. hodině se začaly scházet masky. Po zahájení masopustu naší paní starostkou
účastníci masopustního průvodu se zapůjčeným klíčem od obce převzali nadvládu nad obcí a za doprovodu kapely se vydali na svou obchůzku. Po cestě
se hrálo, zpívalo i tancovalo. Ti, kteří nás mile přivítali ve svých domovech
s připraveným občerstvením, si zatančili s medvědem, myslivcem či beruškou. Kadeřnický personál velmi pečlivě prováděl svou práci za přísného dohledu nového obecního policajta, který při zahájení obchůzky převzal funkci
od vysloužilého náčelníka Václava. K dobré náladě přispělo slunečné, i když
větrné počasí, jehož nepříznivé účinky bylo nutno kompenzovat skleničkou
hřejivého moku, který spolu s občerstvením nabízeli sousedé u svých stavení. I přes tyto nástrahy se nám podařilo přivést celý průvod včetně čínského
medvídka pandy až zpět na náves. Tam byli podle tradice medvědi odsouzeni
a podle práva lovu „zastřeleni“. Účastníci masopustního veselí poté pokračovali při muzice v zábavě a hodování v restauraci U Josefa.
Poděkování již tradičně patří všem maskám, které se postaraly o dobrou
náladu, našim sousedům, kteří nešetřili pohoštěním, a všem, kteří přispěli
do kasiček. Vybrané peníze budou opět použity při pořádání letošních akcí
pro děti v Mokrovratech.
A nezapomeňte, až masopust 2021 zaklepe na dveře, jste srdečně zváni,
nejlépe v maskách.
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se sálavým teplem
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Petra Soukup Ecklová

INZERCE

Dubenec 115
261 01 Dubenec
Heating
Systems
tel: 775 462 636
Otevírací doba: Po-Pá 8:30-16:00

firstheatingsystems.cz
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INZERCE

INZERCE

Majitelé nemovitostí, bytů, chat, chalup a pozemků.
Právě teď je nejvýhodnější doba prodat Váš rodinný dům, chatu,
chalupu, pozemek. V současné době jsou zatím nejvýhodnější
ceny všech nemovitostí. Nevíte jak a za kolik nemovitost prodat
či pronajmout? Kontaktujte nás a dohodneme si schůzku, kde
Vám vše vysvětlíme a pomůžeme s prodejem nebo pronájmem.
Jsme pro Vás jistota a čestnost jednání.
Realitní kancelář BV REALITY,
člen asociace RK,
člen Evropského klubu realitních kanceláří.

E-mail: kancelar@bv-reality.cz
Tel. č.: 724 833 244, 724 069 906
Pracujeme po celé ČR.

Přijmeme
číšníka/
servírku
do restaurace
U Mikulášků
v Novém Kníně.
V případě zájmu
volejte na:

604 100 306

Dne 25. 3. 2020
se bude konat
prodejní akce
fy Rišková Bruntál
v místní sokolovně
Nový Knín.
Prodej potrvá
od 10:30 do 16:30
hodin.
K prodeji nabízí textil,
lůžkoviny, spotřební
zboží a obuv.

