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výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko
a Mokrovraty – Mikroregion Střední Povltaví

Pohled na kostel z křižovatky pod náměstím.
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www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto čísle bych se chtěl zmínit o připravované úpravě náměstí v Novém
Kníně. Výkres s navrženým řešením byl zveřejněn u minulého Slova starosty a jistě už proběhla na toto téma nejedna diskuse. Pokusím se vám
nyní změny popsat.
Předně bych chtěl uvést, že navržená úprava je koncipována jako dočasné řešení, které má ověřit fungování autobusové dopravy, pokud by na náměstí zůstala pouze autobusová zastávka, a nikoli parkoviště autobusů. Dále je záměr vytvořit klidovou zónu, kterou dnes náměstí naprosto postrádá, a dát řád současnému chaotickému parkování automobilů. Veškeré úpravy jsou tedy navrženy
pomocí mobilních prvků.
Pokud začnu na levé straně výkresu, tak v prostoru před kostelem by měla
vzniknout klidová zóna vymístěným parkujících autobusů, které mají odstavnou plochu v blízkosti sídliště, a přesunutím parkujících automobilů zaměstnanců školy pod školu do ulice Na Potůčku, kde by byla upravena plocha pro parkování. Mezi klidovou zónou a silnicí by byla umístěna autobusová zastávka pouze
pro nástup a výstup cestujících, kdy bude nutné provozem ověřit návaznost spojů. Jedná se o tři špičky během dne, které by ovšem měly být řešitelné. Ve spodní části náměstí budou potom umístěna parkovací stání, která by v čase od 7:00
do 8:00 hod. sloužila pouze pro nezbytně nutné zastavení rodičů vezoucích děti
do školy. Po zbytek dne by pak sloužila jako ostatní parkovací místa. V pravé části náměstí by došlo k vyznačení parkovacích míst, které odpovídá současným
normám, a provoz by byl upraven dopravními značkami jako jednosměrný. Vyznačením míst dojde k jejich snížení, ovšem parkování bude snazší, přehlednější, a především by mělo sloužit ke krátkodobému parkování na parkovací hodiny. Vymístěním dlouhodobě parkujících automobilů dojde k uvolnění míst
pro krátkodobě parkující. Dlouhodobé parkování bude možné na ploše pod náměstím u mostu na Mníšek pod Brdy.
Předložený návrh je výsledkem několik měsíců trvajícího hledání nejvhodnějšího řešení, především z pohledu autobusové dopravy. Návrh používá mobilních prvků z důvodu snadné úpravy, pokud by si provoz po provedení úprav nějaké vyžadoval. Po několikaleté snaze vyřešit chaotické parkování a provoz autobusů s osobními automobily, především v ranních hodinách před školou, je to
první krok ke zlepšení centra města.

Petr Chmelík, starosta města
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řešení náměstí 
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Slovo MÍSTOSTAROSTY
20. února uplynul rok, kdy si za kormidlo lodi Nový Knín stoupl Petr Chmelík. Musím říct, že tuto funkci vzal se vší zodpovědností a nasazením, ač
hned na počátku se musel potýkat s věcí předtím neznámou, pandemií Covid-19. Přeji mu touto cestou, aby mu nasazení a chuť do práce vydržela co
nejdéle, a v neposlední řadě také pevné zdraví.
Tomáš Havlíček
místostarosta města

Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 50/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 1. 2. 2021
USNESENÍ č. 4 - 50/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
vyúčtování účelové dotace, finančního
příspěvku z rozpočtu Města Nový Knín
na sportovní a kulturní aktivity od Tělocvičné jednoty Sokol Nový Knín.

USNESENÍ č. 1 - 50/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 50/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
právu velitele Městské policie Nový
Knín o činnosti za rok 2020.
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Usnesení č. 51/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 16. 2. 2021
USNESENÍ č. 5 - 51/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
nabídku na prezentaci města v knize Středočeský kraj – města a obce
Středočeského kraje, schvaluje prezentaci města v rozsahu bezplatného prostoru pro prezentaci obcí
a schvaluje objednání 5 výtisků
této publikace pro potřeby městské
knihovny a města.

USNESENÍ č. 1 - 51/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 51/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
zprávu knihovnice paní M.K. o činnosti městské knihovny za rok 2020
a plánovaných akcích do roku 2021.
USNESENÍ č. 3 - 51/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost pana XXXXXX o odkoupení
části pozemku parc. č. 979/4 v k.ú.
Nový Knín a postupuje tuto žádost
k projednání stavební komisi.

USNESENÍ č. 6 - 51/2021 - RM
Rada města Nový Knín projednala technickou specifikaci pro výběrové řízení na dodávku kompostérů, kontejneru na textil a štěpkovače pro Město Nový Knín a pověřuje
starostu města oslovením čtyř firem pro podání nabídky do výběrového řízení.

USNESENÍ č. 4 - 51/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí vyúčtování provozu linek PID
za rok 2020.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 16. 2. 2021

USNESENÍ č. 5 - 50/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost Tělocvičné jednoty Sokol Nový Knín o finanční příspěvek na podporu sportovních aktivit
od Města Nový Knín na rok 2021.

USNESENÍ č. 3 - 50/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost paní XXXXXX o vyčíslení a odkoupení části pozemku
parc. č. 135/1 v k.ú. Starý Knín a postupuje tuto žádost k projednání
stavební komisi.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 1. 2. 2021
6
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 46/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 7. 12. 2020
USNESENÍ č. 1 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

a předává tento dopis k projednání stavební komisi a zastupitelstvu
města.

USNESENÍ č. 2 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Nový Knín ve školním
roce 2019/2020.

USNESENÍ č. 6 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dopis XXXXXX s nabídkou nájmu zemědělské půdy Města Nový
Knín a předává tento dopis k projednání stavební komisi.

USNESENÍ č. 3 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje odměnu řediteli Základní školy
Nový Knín ve výši jednoho průměrného měsíčního platu.

USNESENÍ č. 7 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci o dalším fungování
sběrného dvora v Novém Kníně.
USNESENÍ č. 8 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala nabídku na pořízení knihy leteckých fotografií „Příbramsko z nebe“
a konstatuje, že vzhledem k současné finanční situaci města nebude
knihy objednávat.

USNESENÍ č. 4 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí stížnost na dopravní situaci
před domem Havlíčkova 39, Nový
Knín a pověřuje starostu města
předáním stížnosti na MěÚ Dobříš,
odbor dopravy a Dopravnímu inspektorátu Policie ČR.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 7. 12. 2020

USNESENÍ č. 5 - 46/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dopis XXXXXX s žádostí o řešení užívání jeho pozemků Městem
Nový Knín bez nájemní smlouvy
8
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Usnesení č. 47/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 21. 12. 2020
USNESENÍ č. 6 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost paní XXXXXX o povolení zavedení věcného břemene na pozemek parc. č. 729/2 v k.ú. Starý Knín
a nesouhlasí se zavedením věcného břemene vzhledem ke skutečnosti, že tento pozemek slouží jako veřejná cesta (vedená v pasportu komunikací jako 79c), která zajišťuje
přístup ke všem nemovitostem v jejím sousedství.

USNESENÍ č. 1 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje výpověď smlouvy o poskytování práv k užívání systému Vismo IN
služby portálu Města a obce online
a smlouvy o provozu systému Vismo IN služby portálu Města a obce
online uzavřené mezi Městem Nový
Knín a Webhouse s.r.o.

USNESENÍ č. 7 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost Tenisového clubu Libčice o finanční příspěvek z fondu kulturních a sportovních aktivit
Města Nový Knín.

USNESENÍ č. 3 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín nesouhlasí
s aktuálním ceníkem tepelné energie pro topnou sezonu 2021 a stanovenou cenou 669,9 Kč bez DPH zaslanou IVORY Energy a.s.

USNESENÍ č. 8 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
rozpočtové opatření č. 3, které je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 4 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín nesouhlasí
s dohodou o přechodu na dvousložkovou kalkulaci ceny a vyúčtování
dle výsledné kalkulace.

Petr Chmelík, starosta města
a Mgr. Augustin Kůr, radní města,
V Novém Kníně dne 21. 12. 2020

USNESENÍ č. 5 - 47/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje přidělení volného bytu v městském bytovém domě č.p. 422 paní
XXXXXX.
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Usnesení č. 18/21 ze zasedání zastupitelstva města
ze dne 18. 2. 2021
USNESENÍ č. 1 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: pana Ing. Tomáše Havlíčka a pana Mgr. Augustina Kůra.

USNESENÍ č. 7 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 918/14 za předpokládanou cenu 1.500,- Kč/m2.

USNESENÍ č. 2 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
doplněný
program
zasedání.

USNESENÍ č. 8 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
neschvaluje prodej pozemků parc.
č. st. 120 o výměře 18 m2 a parc. č.
384/2 o výměře 211 m2, oba v k.ú. Starý Knín XXXX, za navrhovanou cenu
350,- Kč/m2, tedy 80.150,- Kč a pověřuje radu města projednáním pronájmu
dotčených pozemků s uživatelem.

USNESENÍ č. 3 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zápis z jednání Zastupitelstva města Nový Knín č. 17/20
v doplněném znění, které nahradí
původně vyvěšený zápis na webu
města.
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USNESENÍ č. 13 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje darování akcií společnosti Tranporty Chrudim v držení Města Nový Knín Nadaci CDCP a pověřuje starostu města provedením tohoto daru.

USNESENÍ č. 11 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo návrh aktualizace Programu rozvoje města Nový Knín.
USNESENÍ č. 12 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje poskytnutí dotace do Sociálního fondu regionu Brdy – Vltava ve výši 118.572 Kč,- a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 18. 2. 2021

USNESENÍ č. 9 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo
revokaci
usnesení zastupitelstva č.11-14/2020-ZM
a trvá na původním znění tohoto
usnesení.

USNESENÍ č. 4 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty města o připravovaných a proběhlých akcích.

USNESENÍ č. 10 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-126027204/01 Nový Knín, Dlážděná,
TS, NN p.č. 794/1 mezi Městem Nový
Knín a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly,
Děčín 405 02 a pověřuje starostu
města vstoupit do jednání s HG elektro zastupující ČEZ Distribuci a.s.
a nabídnout cenu za věcné břemeno
dle pravidel Města Nový Knín.

USNESENÍ č. 5 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 832 v k.ú. Starý Knín za předpokládanou cenu 400,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 6 - 18/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 565/6 v k.ú. Libčice za předpokládanou cenu 800,- Kč/m2.
10
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Sdělení radnice
Chcete dostávat upozornění o aktualitách na webových stránkách města?
Stáhněte si mobilní aplikaci „V obraze“
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Oslavy 700 let první písemné zmínky obce Libčice
V letošním roce oslaví Libčice výročí 700 let od první písemné zmínky.
Žádám tímto všechny spoluobčany o spolupráci s doplněním fotografií
do kroniky obce, ale také pro připravovanou výstavu fotografií.
Fotografie si od Vás zapůjčím, naskenuji a zase ihned vrátím. Na výstavu
budou použity pouze kopie fotografií.
Pokud máte fotografie v digitální podobě, prosím o zaslání na mail:
jana.kolkova@mestonovyknin.cz.
Sháním fotografie jakéhokoli data z pořádaných akcí, z výstavby, oprav
nebo bourání domů. Fotografie nebo pohledy obce. Plakáty z akcí, novinové
výstřižky o Libčicích.
Chybí mi i fotografie spolku myslivců a fotografie z pořádaných tenisových turnajů. V osmdesátých letech bylo také pořádáno fotbalové utkání
ženy v pánských pyžamech a muži v dámských nočních košilích, tyto fotografie bych také ráda zařadila. Zajímavé by byly i rodinné kroniky.
Za všechny podněty předem velmi děkuji.
Jana Kolková

Vyjádření starosty
Vážení spoluobčané,
jelikož jsem zaznamenal fakt, že po městě kolují fámy, které se bezprostředně týkají mé osoby, a dále došlo v předchozích vydáních Zpravodaje k uvedení informací, které se nezakládají na pravdě nebo jsou přinejmenším zavádějící, považuji za nutné se k tomuto vyjádřit.
V prvé řadě bych se chtěl vyjádřit k dotazu zastupitele M.P., který padl
na prosincovém zastupitelstvu, kdy vznesl dotaz, zdali se cítím kompetentní k vykonávání funkce starosty, pokud jsem v minulosti měl falšovat podpis a razítko při mém předchozím zaměstnání. K tomu musím jasně uvést, že jsem nikdy nic nefalšoval a tedy mi nic nebrání funkci starosty
vykonávat. V této souvislosti bych chtěl také odmítnout pomluvy, že město hází panu zastupiteli M.P. klacky pod nohy, posílá na něj kontroly a že
se jedná o osobní zášť. Město Nový Knín řeší s panem M.P. v současné době
tři věci. Nepovolenou skládku materiálu na pozemcích parc. č. 1339, 931,
930 a 675/1, na kterou již několik let upozorňuje majitel sousedních pozemků, a město tento problém řešit musí. Druhou záležitostí je vyčištění „sádky“ ve Starém Kníně, které požadují občané Starého Knína, kdy na vodoprávním úřadu v Dobříši máme toto předjednané, ovšem je třeba souhlas
spoluvlastníka „sádky“ (společnost PREKOZEM pana M.P.), který dodnes
nemáme. Třetí záležitostí je pronájem pozemku parc. č. 372/4 v k.ú. Nový
12
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Knín (skládka směrem na Zábornou Lhotu), který měl pan M.P. pronajatý
od roku 2006. Jelikož šlo o pronájem pro město extrémně nevýhodný, byla
nájemní smlouva radou města vypovězena a v prosinci 2020 došlo k předání pozemku. Dodnes mimochodem nemáme podepsaný předávací protokol. Jelikož ve smlouvě bylo jasně uvedeno, že pozemek musí být předán
vyklizený v původním stavu, a při pohledu na skládku, která za roky značně narostla, toto evidentně nebylo splněno, bude přistoupeno k dalším krokům. Nic jiného Město Nový Knín s panem M.P. neřeší a osobně nemám absolutně potřebu psaní udání a posílání nějakých kontrol.
Rozhodně musím také popřít fámy, že jsem měl jako starosta přijmout
nějaký úplatek. Myslím, že jsem naopak u pár lidí, zřejmě i u pana M.P.
upadl v neoblibu, když jsem svým rozhodováním a přístupem nevyšel
hned všemu vstříc. Proto jsem tuto funkci nepřijímal, abych každému vše
povolil a představa, ještě za to brát úplatek, je úplně mimo mísu.
Dále bych chtěl na pravou míru uvést informace, které byly publikovány v článcích v rubrice „Příspěvky občanů“. V čísle 11/2020 uvádí paní Jiřina, že v říjnu se nadávalo na zdražení hrobových míst. Poslední zdražení hrobových míst proběhlo před 11 lety a pro zajímavost vychází nájem
na 4 Kč/m 2 + služby 60 Kč/m 2 za rok. Poplatek 64 Kč/m 2 za rok mi opravdu
nepřijde hrozný, nehledě na to, že město provoz dotuje a náklady související s hřbitovem nejsou nejmenší.
V současném čísle se dočtete v příspěvku paní Jiřiny o „arogantním
úředníčkovi a přetrhdílu“, na jehož hlavu se snesla nejedna urážka. Já
bych chtěl naopak Pavlovi Foltýnovi poděkovat za jeho nasazení při letošní
sněhové nadílce a přesto, že jeho náplň práce je být na radnici a vyřizovat
administrativní věci, tak spolu s pracovníky technických služeb od časných ranních hodin po dopoledne odklízel sníh z chodníků a rozhodně se
nevypařil do teplíčka, ale prostě pokračoval v odklízení sněhu dál. Tímto děkuji i pracovníkům technických služeb za jejich nasazení. No a jak to
vím? Jednoduše proto, že jsem stejně jako Pavel Foltýn osobně sníh také odklízel. Na rozdíl od paní Jiřiny si tedy mohu dovolit hodnotit to, jak se kdo
s hrablem oháněl.
V čísle 1/2021 píše pan V.K. st., že se snižuje poplatek za kanalizační přípojku. Opak je pravdou. Lidé, kteří se připojovali v rámci výstavby kanalizačních řadů, platili sice vyšší poplatek za přípojku, ovšem v tomto poplatku byla celá přípojka (napojení na hlavní řad až na hranici pozemku).
Zmiňovaná nižší částka formou daru města se týká nově připojovaných
objektů a v této částce je zahrnuto pouze vysazení odbočení z hlavního
řadu u kanalizace, navrtávky, šoupěte a zemní soupravy u vodovodní přípojky. Zbytek přípojky, včetně části v komunikaci, či obecním pozemku si
již plně hradí investor přípojky. Celková cena je tedy v drtivé většině pro
majitele připojované nemovitosti větší.

Co se týká omezení počtu úředníků, tak nechci nikomu brát jeho názor,
ovšem bylo by dobré si před veřejně prezentovanou informací ověřit fakta. Po roce ve funkci starosty si dovolím tvrdit, že počet úředníků není
v žádném případě přehnaný, naopak stavební úřad trpí například dlouhodobým podstavem a v současné době jsme museli přistoupit k omezení
úředních hodin, aby se zvládala agenda stavebního úřadu alespoň nějakým způsobem.
Závěrem mi dovolte upozornit na to, že pokud by se v některých příspěvcích občanů vyskytovaly urážky kohokoli ze spoluobčanů, vulgarity, či by
se jednalo o řešení osobních sporů prostřednictvím Zpravodaje, vyhrazuje si redakce neuveřejnit takový příspěvek. Nejde o žádnou cenzuru názorů, klidně i kritických, ale Novoknínský zpravodaj slouží především k informování o proběhlých, či připravovaných akcích, a ne k osobním názorům,
či pomluvám. Pro publikování obdobných textů můžete využít sociální sítě.
Děkuji.
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Petr Chmelík
starosta města

Technické služby
Žádáme občany, aby v případě potřeby kontaktovat technické služby, či upozornění na problém, který by měly technické služby řešit,
kontaktovali pana Pavla Foltýna na telefonu 736 610 059, případně
e-mailu pavel.foltyn@mestonovyknin.cz, nikoli jednotlivé pracovníky technických služeb.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje v souladu s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního
místa referent stavebního úřadu:
• m ísto výkonu práce: Nový Knín
• pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek
40 hod. týdně
• předpokládaný termín nástupu 1.4.2021
• platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.
• státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
Požadavky
• v ysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu ve studijním oboru stavebního,
architektonického nebo právnického směru
• nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
• nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
• podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního
rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
• praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
• samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní
a organizační schopnosti
• znalost práce s PC
• ř idičský průkaz skupiny B
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• s tátní příslušnost
• m ísto trvalého pobytu
• adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem
trvalého pobytu
• č íslo 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
• v ýpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením)
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně,
nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou nebo osobně
na podatelnu nejpozději do 19.3.2021 do 12.00 hod.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv bez udání důvodu.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
• jméno, příjmení, titul
• datum a místo narození
16
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Složky
Okénko z novoknínské školy
Školní družina naší školy se i v této nelehké době snaží být aktivní a dělat
dětem radost různými akcemi, i když musí být skupinky od sebe oddělené.
V lednu a únoru 2021 jsme uspořádali dvakrát bobování, oslavu vysvědčení pečením, fáborkovou cestu a především povedený masopustní průvod.

Masopustní průvod
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Zahájení průvodu bylo před budovou školy, kdy žáci 2.B zarecitovali báseň, a pak se průvod ubral slavnostním krokem, za rytmu Orfových nástrojů a vozembouchu náměstím. Trasa byla nenáročná přes náměstí,
na sídliště, ulicí Na Vyšehradě, pokračovala ulicí Na Smíchově a Pivovarskou ulicí zpět na náměstí Jiřího z Poděbrad. V průvodu nechyběly masky typické jako král, bába, smrtka, medvěd, myslivec, strakatý, Karkulka
a čert, ani masky novodobé jako například víly, kočičky, jednorožec, panda, různá strašidla a zombie. Děti byly nadšené, i když se nesmělo zpívat
a předvádět scénky spjaté s masopustem, počasí nám vyšlo vstříc a za odměnu si děti pochutnaly na tradiční masopustní koblize.
Za zapůjčení masek pro vychovatelky děkujeme pí. Janě Kolkové! A také
velmi děkujeme všem rodičům za spolupráci a překrásné masky dětí, byly
kouzelné.

Ve čtvrtek 4. 2. 2021 se v naší školní družině konal masopustní průvod
městem Nový Knín. Chtěli jsme dětem přiblížit některé krásné tradice,
i když v poněkud netradičním pojetí. Průvodu se zúčastnily všechny družinové skupiny, tj. děti prvních a druhých tříd v rouškách a s rozestupy.

Zapsala: Jana Zelenková, DiS.

Vážení a milí čtenáři a příznivci knihovny.
Březen byl v minulosti nazýván Měsícem knihy, v současné době
se nazývá Měsícem čtenářů. No a abyste nebyli ošizeni v této
vážné době o zvláštní akce knihovny, uspořádáme pro vás v týdnu od 15. - 19. března malý „bazar“ knih. Knihy budou vystaveny
v průjezdu knihovny a k dispozici zcela zdarma!
Budou pro lepší orientaci i roztříděny dle obsahu knih - detektivky,
romány, životopisy, kuchařky a podobně. Přístup do průjezdu bude
zcela volný, ale prosím, dodržujte bezpečnostní předpisy v souladu
s vládními opatřeními - rozestupy, roušky atd. Desinfekce na ruce
bude k dispozici u knih. Knihovna jako taková bude pravděpodobně ještě uzavřena. Ale připomínám možnost telefonického objednání knih dle mého výběru a následné výměny právě v prostorách
průjezdu . Tuto službu využilo již několik čtenářů a bude probíhat
po celou dobu uzavření knihovny. Je také možnost donášky knih
pro nechodící čtenáře bydlící přímo v Novém Kníně. V rámci zdokonalování mé zdravotní kondice to pro vás ráda zařídím! Vybrané tituly samozřejmě nevracejte. Připomínám telefon do knihovny:
704 377 768. Doufám, že tyto akce vám přinesou radost a duševní pohodu zvláště v této těžké době.
Vaše knihovnice Marie Kápičková
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Království bez světla

VELIKONOCE

Země krále Všeuměla je ohrožena temnotou, zlo se rychle šíří po kraji a nicota se vkrádá do lidských srdcí. Temné síly může přemoci jen ten, kdo dokáže překonávat sám
sebe a zároveň spolupracovat. Kdo projeví odvahu, vytrvalost a dobrou vůli. Kdo nebude myslet jen sebe, ale bude
pomáhat druhým a pracovat v týmu. Naštěstí naši skautští hrdinové a jejich rodiny mají šanci to dokázat a království zase vrátit světlo v nové skautské (distanční) hře.
Bohužel se stále nemůžeme potkávat, proto jsme pro děti
a jejich rodiny připravili hru. Těší nás, že se zapojilo celkem 35 hráčů (25 dětí
z oddílu plus sourozenci, rodiče a další příbuzní). Nejprve si každý hráč mohl
vybrat bojovníka s výhodami nebo zvolit hru sám za sebe. A nyní každý týden
až do 4. 4. budeme zveřejňovat na skautském webu úkoly. Výzvy jsou z různých
oblastí a různé náročnosti, bojovníci trénují fyzičku, ale třeba i skládají básně, pomáhají s úklidem nebo staví města. Za splněné úkoly jsou body = zlaťáky.
A když jich oddíl společně s pomocníky nasbírá alespoň 5 000, tak se hráči budou moci v dubnu vydat na záchrannou misi. Zatím to vypadá velmi nadějně!
Pokud by vás naše hra zajímala, můžete se podívat na https://skauti-kotata.webnode.cz/kralovstvi-bez-svetla/, kde najdete přehled bojovníků, úkolů a ukázky toho, jak se je daří plnit. Zkuste si také, zda byste v plnění úkolů obstáli!

Muzeum zlata Nový Knín a Muzeum Špýchar Prostřední Lhota společně poprvé připravují Velikonoce. Bohužel situace je dost nepřehledná
a my zatím netušíme, jak se bude dál vyvíjet. Jsou dvě varianty, buď
otevřeme, nebo budeme nadále pracovat online. Proto sledujte průběžně fb stránky Muzea zlata, na kterých najdete aktuální informace
k této akci.

Skauti Koťata přejí pěkný závěr zimy a příchod jara.

Na co se můžete těšit?
Budeme společně malovat vajíčka, madeirovat, plést pomlázky, malovat
na odlitky, naučíme se společně dekupache na skleničky a upečeme mazance… Prohlédnete si kopie dobových velikonočních pohlednic…to vše
v Muzeu zlata a Muzeu Špýchar v Prostřední Lhotě. Tak budeme všichni
doufat, že osobně… nebo online…
Těšíme se na vás.
Kolektiv poboček Hornického muzea Příbram
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Ohlédnutí za rokem 2020

26. 5. 2020 zemřel tatínek pana faráře Štefan Andrejčák
na faře ve Starém Kníně.

Tříkrálová sbírka farnosti vynesla 100 298,- Kč.

28. 5. 2020 od 9.30 hod. v pražské katedrále Missa chrismatis.

19. 1. 2020 první poutní mše svatá v naší farnosti. V 15.00 hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti. Hostem byl řádový spolubratr P. Marek Pučalík O.Cr.
8. 2. 2020 Někteří naši farníci se účastnili Dne nemocných v Dobříši
a přijali svátost nemocných.
11. 2. 2020 Den nemocných slaven společně s panem biskupem Karlem Herbstem v sanatoriu na Pleši.
14. 3. 2020 Na tento den plánovaná oslava farářových šedesátých
narozenin. Bohužel kvůli pandemii koronaviru se nemohla uskutečnit. Dopoledne v 11.00 hod. ve farním kostele slavena mše svatá
společně s panem vikářem Janem Dlouhým a několika málo farníky.
Poté společný oběd na faře. Od 13. března zavřeny restaurace.
•	V době nouzového stavu konány neveřejné bohoslužby na faře
ve Starém Kníně.
•	V době nouzového stavu zemřeli naši farníci Jaroslav Douša a Jiří
Poláček. Rozloučení proběhlo v našich chrámech jen za účasti nejbližší rodiny. Povoleno 15 lidí.
•	28. 3. 2020 bylo u emeritního pražského pomocného biskupa
Karla Herbsta potvrzeno onemocnění COVID 19. Byl převezen
do pražské střešovické nemocnice na jednotku intenzivní péče.
Jeho stav byl vážný. Modlíme se za jeho uzdravení.
•	Bohoslužby ve Svatém týdnu v době nouzového stavu: Při bohoslužbách je třeba dodržovat nařízená opatření: Rouška na ústech, dostatečný odstup mezi lidmi. Maximální počet účastníků
bohoslužeb 10. Při všech bohoslužbách se vynechává pozdravení
pokoje.
•	Od pátku 24. 4. je možno účastnit se bohoslužeb maximálně 15 lidem (za splnění specifických podmínek).
•	Od 18. 5. 2020 je dovolena účast na bohoslužbách 100 osob.
•	Od 25. května je možná účast 300 osob na bohoslužbách při zachování hygienických opatření.
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30. 5. 2020 v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti ve 20.00
hod. slavena svatodušní vigilii a obnova svátosti biřmování.
1. 6. 2020 rozloučení s tatínkem při mši svaté ve Starém Kníně v 9.30
hod. Účastnilo se asi 20 kněží, téměř všichni řádoví spolubratři
a mnoho věřících. Ve 13.00 hod. jsme tatínka uložili na kladenský
hřbitov.
4. 6. 2020 náhle po operaci zemřela paní Milada Vernerová, rozloučili jsme se s ní v sobotu 13.6. v Modřanech .
6. 6. 2020 mše svatá v Milině u zvoničky
11. 6. 2020 slavnost Těla a Krve Páně v Boroticích
13. 6. 2020 poutní mše sv. v Nechalově, P. Mgr. Krzysztof Józef Strzelczyk CSsR ze Svaté Hory
25. 6. 2020 poutní mše svatá u kapličky v Drhovech
27. 6. 2020 poutní mše svatá v Libčicích
11. 7. 2020 ve 14.00 hod. v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti koncert jako poděkování všem lékařům, zdravotníkům a pečovatelům. Benešovská horna, Pavel Šporcl: housle, Dětská opera Praha
16. 7. 2020 v 17.00hod. při mši svaté v Boroticích přijalo 17 lidí svátost nemocných. Od 15.00 hod. byl borotický kostel otevřen k osobní
modlitbě, adoraci, k přijetí svátosti smíření.
18. 7. 2020 účast na skalecké pouti. Hlavním celebrantem P. Leoš
Ryška, ředitel televize Noe.
- zlatou svatbu v živohošťském kostele oslavili manželé Bouchalovi
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25. 7. 2020 mše svatá u kaple sv. Anny na Kozích Horách
za rodiny naší farnosti
- pan Jindřich Tauchman, borotický kostelník, oslavil 70 let
9. – 15. 8. 2020 účast faráře na duchovních cvičeních pod vedením
P. Josefa Hřebíka v pražském semináři
15. 8. 2020 požehnání Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí
15. 8. 2020 poutní mše svatá v Boroticích za účasti P. Jana Gernta
16. 8. 2020 v 10.30 hod. mše sv. z posvěcení chrámu v Novém Kníně
za účasti účastníků Mistrovství světa v rýžování zlata
29. 8. 2020 mše sv. v Chotilsku při „Chotilském posvícení“
12. 9. 2020 poutní mše svatá v Dražeticích u kapličky
Narození P.Marie
19. 9. 2020 uzavřela v Živohošti svátost manželství naše varhanice
Stanislava Krejčíková s Václavem Rákosníkem.
28. 9. 2020 mše svatá na obecním úřadě v Mokrovratech
2. – 4. 10. farní pouť k sv. Františku. Redemptoristé ze Svaté Hory,
David Horáček, Krzysztof Józef Strzelczyk, Petr Beneš a pan vikář
Jan Dlouhý
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Opravy:
Kostel sv. Františka ve Starém Kníně
• zrestaurována čtyři okna ve farním kostele
• d íky dárcům pořízen číselník a 100 kusů kancionálů
• objednán úklid kostela od firmy
Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně
• pokračují práce na restaurování čtyř řezeb z hlavního oltáře
v Novém Kníně. Bude dokončeno v lednu 2021
• nátěr vchodových dveří kostela
• ošetření lavic proti červotoči
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti
• restaurátorské práce na kazatelně, bude dokončeno v příštím roce
• okna v kostele
Fara Starý Knín
• nová podlaha v zadním pokoji
• v ýmalba zadního pokoje, kuchyně a koupelny
Statistika duchovních úkonů:
Křty: 4
Svatby: 2
Pohřby: 20

3. 10. vysvěcen na kněze náš spolubratr P. Tomáš Gregůrek O.Cr.
Od 12. října nová opatření v důsledku koronaviru, proto přidána bohoslužba v sobotu ve Velké Hraštici, také otevřen kostel s výstavem
Nejsvětější svátosti k adoraci.
Omezení trvají do konce roku. Postupně se upravují podmínky počtu účastníků bohoslužeb. Omezen i zpěv. Pan varhaník Michael Havlíček jezdil pravidelně i do Borotic a sám zpíval. Poprvé po padesáti
letech nezazněla Česká mše vánoční od Jana Jakuba Ryby.

24
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Březen v naší farnosti
V tomto měsíci pokračujeme v přípravě na největší křesťanské svátky,
na Velikonoce. O Popeleční středě jsme vstoupili do postní doby. Rozjímáme v pobožnosti křížové cesty o utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Křížovou cestu se modlíme ve čtvrtek v Boroticích a v pátek v Novém Kníně
v 17.00 hod.
2. březen je výroční den úmrtí svaté Anežky České, zakladatelky Řádu
Křižovníků s červenou hvězdou.
Celý tento měsíc patří svatému Josefovi. 19.března je jeho svátek. Loňského roku 8. prosince papež František u příležitosti 150. výročí prohlášení
svatého Josefa patronem universální církve apoštolským listem Patris Corde vyhlásil rok svatého Josefa. V novoknínském kostele u vchodových dveří je jeho socha. Vždy se u něj při odchodu z kostela zastavila jedna naše farnice. Když jsem se jí zeptal: proč? Jednoduše odpověděla: „Josef je patronem
dobré smrti a já mu svěřuji svůj odchod z tohoto světa.“ A skutečně je dobré
vzývat toho, kterému byla svěřena výchova malého Ježíše a Ježíš byl přítomen při umíraní svého pěstouna. Nabízím modlitbu, kterou papež končí list
o svatém Josefovi.

Buď pozdraven, ochránce Vykupitele,
a snoubenče Panny Marie.
Tobě svěřil Bůh svého Syna,
v tebe vložila Maria svou důvěru.
S tebou se Kristus stal člověkem.
Ó svatý Josefe, buď otcem i nám
a veď nás cestou života.
Vypros nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraň nás před každým zlem. Amen.
25.března je druhá slavnost tohoto měsíce Zvěstování Páně.
Aktuální program bohoslužeb je uváděn na našich farních stránkách.
(www.farnoststaryknin.cz)
Při každé bohoslužbě pamatujeme na všechny spoluobčany našeho města
i okolních obcí, které patří do naší farnosti. Myslím zvláště na naše nemocné a všem vyprošuji Boží požehnání.
Žehná Vám P.Josef Andrejčák O.Cr.
26
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	Příspěvky občanů
Na sáňkách v letním kině
Tak nás navštívila zima. Opravdová zima s mrazivými dny a sněhovou
pokrývkou. A trvala, mrška, docela dlouho. Řádit začala kolem Tří
králů, a pomineme-li drobnou oblevu někdy před koncem ledna, loučit
se začala 15. února, poté, co nám připravila neděli, kdy ranní teploty
mířily kamsi k mínus dvacítce. A přestože do jarní rovnodennosti ještě
nějaký ten týden zbývá, většina lidí doufá, že protentokrát už skončila.
I tak jí bylo víc než dost.
Opravdu? Z dnešního hlediska ano, oproti loňsku, kdy trvala tak dva tři
dny, se opravdu nezvykle vlekla, ale když si vzpomenu na svá nejmladší
léta, už to tak jednoznačně nevypadá.
Lidé, kteří mě znají, si asi pamatují, kde jsem prožil značnou část svého
dosavadního života. Do roku 1967 jsem bydlel poblíž Hrádku, od roku 1967
do roku 1997 pak poblíž nynějšího letního kina – s výjimkou pobytů na koleji během studií a pak vojenské služby. Mé vzpomínky se budou týkat druhého z těchto bydlišť, a to tak na začátku 70. let 20. století.
Napadl sníh – to se tehdy odehrávalo každou zimu – a sáňky, na nichž
kdysi jezdívala už moje matka, putovaly z kůlny do aktivního provozu.
Vylézt do svahu za barák (dnes je tam bohužel sice zatím nezastavěná, ale
už dávno oplocená stavební parcela), vydrápat se s oním zimním dopravním prostředkem nahoru, pak sjet dolů – a tak pořád dokola, to byl obvyklý program zimních odpolední. Dokud nezačnou zábst ruce nebo dokud se
nezačne stmívat. Ano, svah nad stavením byl – až na menší „cílovou rovinku“ (která je dnes součástí oné stavební parcely) poměrně prudký a sáňky
tam nejen mně pěkně svištěly. A pokud si dobře vzpomínám, jezdilo se tam
i na lyžích a nikdo k tomu nepotřeboval lyžařské vleky, stánky s občerstvením a podobnou infrastrukturu.
Pokud svah nad chalupou byl vhodným místem k sáňkování, pak plocha,
na níž se od roku 1974 nachází areál letního kina, byla přímo sáňkařským
rájem. A nejen jím – v létě to byla naše malá prérie na kraji města, místo dětských dobrodružství, narušovaných snad jen sousedkami, jimž pochopitelně nebylo milé, pokud jsme jim – podobni bizonům – v té prérii zdupali trávu, kterou si chtěly posekat pro králíky. A tak nás občas vyháněly, někam
do vyšších poloh, kam už se svými srpy nechodily.
27
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Ten malý kousek krajiny, plný hrbolů a jam – a při okrajích i takřka svislých srázů – nebyl přirozeného původu. V době přestavby staroknínského křižovnického dvora na konci 19. století bylo potřeba velké množství
cihel a ty si řád opatřoval svépomocí. Měl zde svou vlastní cihelnu (poslední zbytky cihlářské pece zanikly relativně nedávno, když ustoupily
novostavbě rodinného domku) a na místech, kde se nyní nachází letní
kino, těžil cihlářskou hlínu. A když cihelna ukončila svou činnost, místa,
kde se hlína dříve těžila, bez toho, že by byla nějak rekultivována, začala zarůstat trávou. Na jednom místě, bylo to zhruba mezi nynějším promítacím plátnem a prvními řadami hlediště, zůstal kus vodorovné plochy, kde se – pokud si tam zmíněné sousedky zrovna nehlídaly onu trávu pro králíky – dal hrát fotbálek, aniž by hrozilo, že zbloudilá mičuda
rozbije nějaké okno. Ale jinak ta místa byla plná různých rýh a hrbolů,
za nimiž v létě bylo možno se krýt před pohledy nepřátelských zvědů, zatímco v zimě tamtéž bylo možno se na sáňkách, bobech či lyžích opravdu vyřádit. Já nejraději jezdil drobnou úžlabinkou, která začínala kdesi v místech nynější promítací kabiny a kterou se snad kdysi vozila hlína
k peci – byla to trasa jen mírně svažitá, ale náležitě dlouhá, takže člověk
si ji stačil opravdu vychutnat.
A pak bylo rozhodnuto o stavbě letňáku – a ráj zmizel. Synové (a možná
i nějaké ty dcery) prérie museli ustoupit hrubé síle bledých tváří. Přijely
buldozery a tam, kde mělo vzniknout hlediště, zarovnaly terén, dosud plný
všemožných hrbolů, do úhledné, leč monotónní, malinko šikmé plochy.
A pak začala vyrůstat promítací kabina, plátno a další vybavení. Na místě
jedné malé prérie jsme pak mohli vidět záběry z jiných prérií, džunglí, ledovcových polí či vesmírných stanic. Z „mé“ úžlabiny zbyl jen dolní konec,
který se nacházel už mimo plochu nynějšího hlediště, ale i ten byl osázen
stromy, takže tudy už ničí sáňky svištět nebudou. Divočina jako stvořená
pro dětské hry – jarní, letní, podzimní i zimní – zmizela.
Ale asi málokdo toho litoval. Vždyť na místě té okouzlující prérie máme
kulturní stánek, který by slušel i výrazně většímu městu. Kromě toho ty
starší generace už na začátku jeho stavby z prérijních her vyrostly. A generace mladší si našly jiné prérie. A jiné sáňkařské a lyžařské trasy. I když
to poslední bych asi bral s mírnou rezervou. Protože, jak již bylo naznačeno, ony ty zimy, až na výjimky, jako byla třeba ta letošní, už zpravidla nejsou to, co bývaly.
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PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den, rád bych se s Vámi podělil o příběh, který se stal 21. 1.
2021. Krátce po 3. hodině ranní jsem byl probuzen na noční výjezd
k požáru s JSDH Chotilsko. Místo požáru bylo v naší obci, v malé
uličce na konci vesnice Křížov. Nechci se vracet k samotnému požáru, ale rád bych se zastavil nad událostmi následujícími. Musím
moc poděkovat všem zasahujícím hasičům z JSDH Chotilsko, JSDH
Nový Knín, HZS Dobříš a HZS Příbram, kteří odvedli profesionální
práci. Dále bych rád poděkoval p. Chumanovi z Křeničné a p. Grebačovi ze Staré Huti, který již v 9 hodin ráno zajišťoval částečné
zprovoznění elektroinstalace. Děkuji také p. Buriánkovi ze Slap
a p. Dvořákovi z Čími, kteří přistavili kontejnery na odpad, a děkuji i místním občanům, jmenovitě p. Urbanovi, p. Huňkovi a p. Martinovskému, kteří pomáhali v rámci svého volného času s vyklízením prostoru po požáru. Od 14 hodin zajištovali p. Doubrava z Lipí
opravu vody a p. Lukavský z Křeničné opravu kotle, za což jim
také velice děkuji. Musím před všemi řemeslníky i občany hluboce
smeknout, protože všichni nechali svých rozdělaných prací a strávili mnohdy celý víkend pomocí p. Hřebejkové. Velké díky patří
ještě jednou p. Martinovskému za poskytnutí přenocování rodině
p. Hřebejkové i jejím psím mazlíčkům, a to po dobu několika nocí.
Rád bych také vyjádřil velké díky p. Krásové z Úřadu práce Dobříš
za velice rychlou a profesionální pomoc v podobě vyřízení hmotné
nouze. Ještě jednou všem moc děkuji a jsem rád, že i v takto těžké
době jsou lidé, kteří chtějí a rádi pomohou.
Jiří Soukup, starosta obce Korkyně

Miloš Hlávka
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Knihovna
V Novoknínském zpravodaji č. 1 jsem si s nevěřícným údivem v článku
pana Hlávky přečetla informaci o likvidačním útoku na městskou knihovnu. Vedla jsem ji od roku 1975 do roku 1992, od samého počátku její profesionální činnost a vím, co všechno knihovna zajišťovala, od spolupráce
s mateřskými školami a školou, přes individuální práci se čtenáři a podíl
na veškerém kulturním dění obce. Knihovna zajišťovala i počáteční vydávání Zpravodaje, pořádala zájezdy, přednášky a spolupracovala se SPOZ.
Neumím spočítat, kolika studentům pomáhala při zpracování zadaných
úkolů a kolik dětí přitáhla tehdy k literatuře.
Na počátku 80. let, kdy sídlila v budově Mincovny, byla nejhezčí knihovnou na okrese a za svoji činnost a výsledky získala celostátní uznání-titul
vzorná lidová knihovna. Tolik k historii do roku 1989. Pak už to bylo vždy
jen horší. Stěhování z jednoho místa na druhé, pokaždé do méně vyhovujících prostor a nakonec chytrý nápad, že je vlastně prodělečná.
Ano. Knihovny byly a budou vždy neziskové a plnění obecních rozpočtů
není jejich posláním. Hlava mi nebere, že v 21. století, kdy se vážně diskutuje
o nutnosti přivést děti a mládež zpět ke knihám, protože se ztrácí schopnost
souvislého projevu a komunikace a navíc v obci, která se hrdě tituluje městem, je projednáván návrh na praktické zrušení jediného kulturního zařízení, které nám tady ještě zbylo.
Moc by mě zajímalo, kdo z těch, kdo o jeho osudu rozhodují, má vůbec
ponětí, co knihovnická práce obnáší. Že má specifický odborný charakter,
a kromě výpůjční činnosti, kdy je třeba plnit požadavky čtenářů, jde o řadu
administrativních úkonů, dost časově náročnou údržbu a zpracování knihovního fondu, přípravu na pořádané akce a další provozní činnosti, což nelze zajišťovat ve výpůjčních dnech, za účasti čtenářů.
Je vždycky co zlepšovat. Místo likvidačních a omezujících pohnutek by
bylo přínosnější, kdyby si obecní zastupitelé udělali čas a dojeli se podívat
třeba do Jinců, do Petrovic nebo Milína, už vůbec nemluvě o Březnici či Rožmitálu, jak tam vypadají knihovny, a pak společně vymyslet, co by se jejím
prostřednictvím v oblasti kulturní a klubové činnosti dalo udělat pro lidi,
které zastupují.
Bylo mi dost smutno, když jsem v létě odpovídala na dotaz skupiny starších dam, co by se v Kníně dalo vidět, a dočkala jsem se reakce, že je to tady
„takové divné“.
Nejsem také spokojená, jak naše město vypadá v porovnání s okolními
i menšími obcemi, a uvažovala jsem o tom, že příště budu volit jiné zastupitele, ale při zjištění, jaká esa tahají z rukávů, asi poprvé v životě komunální
volby vypustím. V místě, kde například na centrálním historickém náměstí parkuje bez poplatků dnes a denně kolem 50 aut a obecní zastupitelé chtějí
30
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naplnit pokladnu likvidací knihovny, opravdu není z čeho vybírat.
Děkuji panu Hlávkovi, že se knihovny zastal, a s úctou i nostalgií vzpomínám na jeho otce, se čtenářským číslem 28, který služeb knihovny pravidelně využíval od počátku až do své smrti.
(Pozn. k výše uvedenému článku: Dlouholetý knihovník nebyl dědečkem
současného zastupitele.)
Irena Součková

Vážení spoluobčané
Nejdříve se s vámi podělím o svůj zážitek a pak se vrátím k vám.
Ze 7. 2. na 8. 2. postihla celou republiku sněhová kalamita. Nevyhnula se
ani našemu městu. Vyškrábala jsem se „Kostelňákem“ do náměstí. Hrably
se odklízel sníh a já říkám kamarádce, aniž bych to myslela konkrétně.
„Tady je bordel, jsme jak zapadlí vlastenci.“ V tom mě slovně napadl „úředníček“, který měl v ruce hrablo. Odpověděla jsem mu! Když jsem po pár minutách vyšla z obchodu, bylo to jak v pohádce o Zmizelém trpaslíčkovi. Nezbyl po něm ani čmoud, nejspíš ho od toho hrabla bolely ručičky. Slyšela
jsem o jeho chování s lidmi. Tohle „přetrhdílo“ je arogantní, namyšlené a teď
bude i mstivé. Bylo by dobré mu pořídit tiskového mluvčího, když sám nemá
žádné jednání. Tento človíček zřejmě zapomněl z jakých důvodů a proč sedí
na teplé židli. A hlavně, že na ní sedí pro občany a za jejich peníze! Titul netitul, takhle se pozná inteligence. Ať se tedy nadále věnuje své bohulibé činnosti a v dlouhých chvílích se učí slušnosti. Projevila se závist!
Nepřejete panu řediteli ZŠ odměny. Vy zde pouze žijete, to znamená, že neodvádíte žádnou záslužnou činnost. A pak, dobře víte, že ten čert si ulevuje
na větší hromadě.
Popeláři jsou druhá věc . Musíte pochopit, jestli to pochopit jde, že Dokas
nás měl takřka za humny. Rumpold to k nám má přes kořeny, proto se nezačíná o 4. hodině ranní, ale svoz je náročnější! Proto se popelnice vyvezou třeba okolo poledne. Takže, když se „nemohou“ někam dostat, nastoupí
rychlá rota a soudružsky jim vypomůže! Zkrátka, na každou novotu je třeba
si zvykat. Prý to pro občany bude výhodnější. No, tak se necháme překvapit.
Naše poklidné městečko se rozrostlo v menší městys. Vztahy jsou tady
všelijaké, není tu ten klid, co býval.
Starousedlíků ubývá, ti noví obyvatelé jsou zvyklí žít jinak. Někteří jsou
bezohlední atd., ale co naplat. Žijeme pohromadě a v této šílené době musíme odhodit stranou i to, co se nám nelíbí.
Přeji vám hlavně zdraví! Ach jo ! Kde jsou ty časy, kdy to stálo za H....!
Vaše Jiřina
31
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Jubilanti měsíce

Únor 2021

V březnu oslaví krásné narozeniny paní Josefa Drážďanská. Kulatiny oslaví pan Josef Vohralík a pan Josef Hrubý. Jubilantem je také
pan Jiří Kalerta.
Přejeme jim všem pevné zdraví, klid, pohodu a mnoho krásných
okamžiků.

Vzpomínáme
Vzpomínka
V měsíci březnu by se Jarda Hrubant dožil 75 let. Již 13 roků není
mezi námi, vzpomeňte se mnou a dětmi na něho.

Zprávy ze zasedání 
	zastupitelstva obce

Iva Hrubantová

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
konané dne 25. 1. 2021

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 2/2021 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 2. 2021. • Ministerstvem kultury ČR
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Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Střednědobý výhled rozpočtu •	Smlouvu č. 04051911 mezi obcí
Chotilsko a Státním fondem žiobce Chotilsko na roky 2022-2023
votního prostředí České republiv předloženém znění.
ky a pověřuje starostku obce je•	Rozpočtové opatření č.1/21 dle
jím podpisem.
předložené tabulky. Celková výše
příjmů je 15.342,5 tis. (navýšeno •	Vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Korkyně v předloženém
o 1.970,2 tis. Kč) a celková výše
znění a pověřuje starostku podpivýdajů je 17.427,5 tis. Kč (nezměsem dohody o úhradě neinvestičněného oproti schválenému rozních nákladů.
počtu na rok 2021).
•	Přijetí dotace ze Státního fon- •	Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12du životního prostředí České re6014894/1, Prostřední Lhota, kNN
publiky na propojení vodovodu
pro p.č. 403/8 a pověřuje starostChotilsko-Lipí-Prostřední Lhota
ku obce jejím podpisem.
ve výši 1.929,699,- Kč (85 % zákla•	Kupní smlouvu č. 1400210003
du pro stanovení podpory).
I
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sledkem na zřízení webových
stránek IC Chotilsko v předloženém znění a pověřuje starostku
obce podpisy uvedených smluv.
•	Smlouvu o provozu a servisu
webových stránek IC Chotilsko
v předloženém znění a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
•	Stavbu „VILA Záborná Lhota
PARC.Č. 140,142.146,147,1030, K.Ú.
Záborná Lhota“ dle předložené
projektové dokumentace za předpokladu, že stavba bude v souladu se stavebním zákonem a platným územním plánem obce.
•	Podání žádosti na Středočeský
krajský úřad o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského infrastrukturního fondu,
tématické zadání Životního prostředí, na financování vodovodu
Chotilsko-Lipí-Prostřední Lhota.
•	Podání žádosti o dotaci vyhlášenou Státním fondem životního prostředí, výzva NPŽP 9/20195.4.A. Výsadba stromů, na výsadbu stromů na návsi v Chotilsku
a v Záborné Lhotě.

mezi obcí Chotilsko a KÁMEN
Zbraslav, a.s. a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
•	Zakoupení nového traktůrku
na sečení trávy v areálu Josefa Drobílka v Prostřední Lhotě
ve výši 90 tis. Kč.
•	Poskytnutí finančního příspěvku TJ Prostřední Lhota ve výši
30.000 Kč a pověřuje starostku
obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí příspěvku.
•	Vyhlášení záměru o pronájmu
obecního majetku-objektu boudy
na Veselém vrchu.
•	Cenovou nabídku na prohrnování sněhu v obci Chotilsko a jeho
místních částech.
•	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č.1/2020 týkající se termínu prodloužení ukončení díla „rekonstrukce a odbahnění rybníka Kuchyňka“ do 17. 05. 2021.
•	Pokračovat v pořizování Územního plánu obce Chotilsko.
•	Příspěvek ve výši 1000,- Kč
na Cihlafest 2021.
•	Smlouvu o dílo s nehmotným vý-

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Umístění
plovoucího
zaříze- •	Žádost na osvobození od daně
z nemovitosti v Chotilsku čp.1,
ní(molo) k.ú. Prostřední Lhoneboť nejsou splněny zákonné
ta, p.č.1502, LB, ř.km 104,8 a ř.
podmínky k osvobození od daně
km 104,9 pro plovoucí zařízení
z nemovitosti.
(hausbót) evidované pod č. Povo•	Nabídku na bezplatné antigenní
dí Vltavy s.p. S-1451 a S-1452
testování občanů SARS-CoV-2.
•	Cenovou nabídku D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR,
na pojištění právní ochrany pro
územní samosprávu.
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	Putování středním Povltavím
v okolí Chotilska
Cholín
Cholín náležel od pradávna k důležitým přechodům přes Vltavu na cestě
od Sedlčan k Novému Knínu a Mníšku pod Brdy.
Na pravém břehu Vltavy vznikla na sklonku 18. století flokařská dílna
na výrobu dřevěných kolíčků, kterými ševci v minulosti přibíjeli podrážky. Neměla však dlouhého trvání. Vlevo od Vltavy na výšině je od středověku připomínán dvorec, původně karlštejnského manství, později zemědělská usedlost. K té patřil též u řeky situovaný mlýn, pila, plavecká hospoda a přívoz.

V roce 1860 mlýn s pilou byly přeměněny na prádelnu vlny, zaměstnávající
zhruba 60 pracovníků. Průmyslový podnik však roku 1892 lehl popelem.
Spáleniště i celý statek koupil Alfred Roth a zřídil tu v roce 1900 továrnu
na zpracování kůží při výrobě rukavic, s kapacitou až 100 dělníků.
V roce 1954 byl někdejší přívoz nahrazen 241 m dlouhým železobetonovým mostem, slavnostně zprovozněným roku 1955.
Z knihy,, Z historie staré Vltavy“

II
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	První jarní měsíc …
Ve chvíli, kdy držíte v ruce tento Chotilský zpravodaj, jsou již za námi
dva zimní měsíce roku 2021 a pomalu se rozebíhá první jarní měsíc
roku 2021. A přestože je velmi těžké v této době plánovat nějaké akce,
rád bych Vás hned na úvod tohoto článku i tak pozval na první plánovanou jarní akci, kterou tradičně pořádá naše SDH a kterou lze uskutečnit i s ohledem na současná protiepidemická opatření:
27. 3. 2021 od 13:00 proběhne již 13. ročník jarního úklidu obce pod patronací Ukliďme svět, ukliďme Česko. Před obecním úřadem v Chotilsku pak
v tomto čase dostanete potřebné vybavení – rukavice, pytle atd., abyste se
mohli ihned vydat rovnou na vybranou trasu úklidu. Pokud se chcete letos zúčastnit, prosím pošlete mi SMS (777 807 337) nebo email (brodsky@
atlas.cz) s upřesněním počtu osob, abych mohl již předem naplánovat trasy úklidu. Děkuji!
Zároveň v tento den, tedy v sobotu 27. 3. 2021, proběhne od 13:00 Sběr kovového a elektroodpadu v katastrech: Živohošt´, Křeničná, Hněvšín, Knihy, Lipí, Sejcká Lhota, Chotilsko (kontaktní telefony p.Šiška: 602 440 064,
p.Lukavský 602 648 342).
Ale pojďme se nyní ještě na chvíli vrátit do zimy a k událostem,
ke kterým naše výjezdová jednotka od minulého článku vyjížděla:
21.1. 2021 v 16:34 byl naší jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc.
Naše jednotka se vydala na silnici č. II/102 mezi obce Chotilsko a Prostřední Lhota, kde odstranila nakloněný strom, který hrozil pádem na silnici.

V průběhu ledna dorazila naší jednotce část výbavy pořízená z dotace GŘ
HZS, o které jsem se již zmiňoval v jednom z minulých článků. Naší snahou je toto vybavení okamžitě zařazovat do „výjezdu“,a proto se členové
naší jednotky ihned v sobotu 30.1. 2021 sešli u obecního úřadu v Chotilsku, aby si každý mohl vyzkoušet práci s přenosným pěnotvorným zařízením PRO/pak (určené především k hašení dopravních prostředků) a s novým plovoucím čerpadlem Amphibioremote s dálkovým ovládáním, které usnadní jednotce práci při nutnosti rychlého plnění zásahového vozidla
Tatra vodou z nádrží.

22.1. 2021 v 3:21 byl naší jednotce vyhlášen poplach – požár nízké budovy. Naše jednotka byla vyslána do katastru obce Křížov. Po příjezdu
na místo události byla již celá kotelna zasažena požárem a okolí silně zakouřeno. Zásah probíhal pomocí jednoho C proudu, jednoho vysokotlakého proudu a samozřejmě s ohledem na zakouření v dýchací technice, kdy
byly „vydýchány“ 4 tlakové lahve. V místnosti bylo velké množství věcí,
které bylo nutné vynosit ven. Díky rychlému zásahu se požár nerozšířil
na obytnou část domu, a podařilo se tak uchránit značnou finanční hodnotu-odhadovaná škoda vyšetřovatele činila díky tomu pouze 100.000 Kč.
Po lokalizaci požáru bylo nutné rozebrat část stropní konstrukce a dohasit skrytá ohniska požáru. S ohledem právě na možnost skrytých ohnisek
ve stropní konstrukci byla jednotce nařízena dohlídka až do pozdních
odpoledních hodin. Na místě spolupráce s JSDH Nový Knín, HZS Dobříš
a HZS Příbram.
IV
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	Běh na rozhlednu Veselý
vrch pošesté!

Ve čtvrtek 11. února se členové výjezdové jednotky sešli v areálu firmy
Vesta Auto Corson s.r.o., kde si mohli prohlédnout a uplatnit případné připomínky k probíhající přestavbě nového dopravního automobilu pro naší
výjezdovou jednotku, která by měla být v nejbližších dnech dokončena.
-Martin Brodský -

Upozornění na splatnost místních poplatků
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, stanovený obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2017, že termín pro uhrazení uvedeného
poplatku je do konce března 2021. Po tomto datu budou případné
nedoplatky vymáhány soudní cestou.

Přidejte se k nám a vyběhněte s námi již pošesté na tradiční závod
„Běh na rozhlednu Veselý vrch“. Je naplánován na 17. dubna. Ještě nevíme, jaké budou „covidové restrikce“, ale máme plán pro jakoukoliv
situaci. Buď vyběhneme všichni společně jako vždy, nebo budou taková „protipandemická“ opatření, že budeme nuceni vyběhnout ve skupinkách, případně to nejpřísnější opatření a potom poběžíme po dvojicích nebo jednotlivcích – čili intervalový start. Čas bude všem změřen tzv. „čipovou časomírou“, tzn, že každý dostane na startu k noze
připnutý „čip“ a tím mu bude změřen přesný čas od startu k cíli.
Je to výzva zkusit i tento typ závodu! Možná bude vše, jak bylo, a poběžíme
všichni a navzájem se budeme k výkonu „hecovat“. Nebo poběžíme ve skupinkách podle věku nebo ještě jinak rozdělených. Případně každý sám
nebo ve dvojicích. Ale jak to zvládnu vyběhnout sám? Přinutím se vůbec
běžet? Nebo poběžím s kamarádem tempem, jež vyhovuje oběma? Nebo se
přizpůsobím svým výkonem „své“ skupince a svůj výkon přizpůsobím jejímu průměru, i když bych měl na víc? To se všechno uvidí. Čas a běh na Veselý vrch nám to ukáže.
-Libuše Vlachynská-

–OÚ-
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Obec měří a účtuje objem odpadních vod těmito způsoby:
•	podle stavu vodoměru na přípojce;
•	podle stavu vodoměru na vlastním zdroji (studna),
•	kombinovaně – součet stavu vodoměrů přípojky a vlastního zdroje,
•	paušál na osobu (neměřené dodávky vody) dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.
Odečet množství pitné vody měřené podružným vodoměrem, které není
vypouštěno do kanalizace (zavlažování, bazény, výroba nápojů apod.), lze
zohlednit až od objemu větším než 30 m3 za rok.
Náklady na osazení a montáž hlavního vodoměru na přípojce hradí obec,
náklady na další podružné vodoměry hradí majitelé nemovitostí, přičemž
osazení musí být provedeno odborným pracovníkem.

Zprávy z obce
Podmínky připojení objektů na novou kanalizační síť
•	potrubí bude před záhozem zkontrolováno pověřenou osobou – pracovníkem VHS Dobříš, spol. s r.o., kontrolu nutno objednat na OÚ
Mokrovraty;
•	vybudování revizní šachty na přípojce splaškové kanalizace;
•	prokazatelně oddělit rozvody splaškové a dešťové kanalizace, po výstavbě bude prováděna kontrola oddělení rozvodů splaškové a dešťové
kanalizace;
•	pověřený pracovník sepíše protokol o kontrole kanalizační přípojky,
který bude podepsán zástupci obou stran, podepsaný protokol o správném provedení přípojky je podmínkou pro uzavření nové smlouvy o odvádění odpadních vod;
•	provedena zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 755911 a ČSN 756909
za přítomnosti pověřené osoby a vyhotoven protokol o zkoušce;
•	před napojením na kanalizaci uzavřít s Obcí Mokrovraty novou Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Jak obec měří a účtuje odpadní vody
Obec Mokrovraty s majiteli nemovitostí, které jsou napojeny na vodovodní nebo kanalizační řad, uzavírá Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích.
I

	Aktuality z naší školy
– březen 2021
22. 3. – VÍTÁNÍ JARA - vynášení Morany
Vážení spoluobčané,
i když úplné otevření naší školy je zatím v nedohlednu, škola žít nepřestala. Svědčí o tom i školní masopust, kterého se zúčastnili ve svých třídách
žáci 1. a 2. ročníku ZŠ i děti z MŠ se svými učitelkami. I v této nepříznivé době se děti, žáci i zaměstnankyně školy snaží co nejlépe pracovat a plnit zadané úkoly, i když distanční forma výuky je obtížná jak pro žáky, tak
i pro učitele. Věříme, že s příchodem jara se situace zlepší a sluníčko v nás
vzbudí optimismus a naději.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty, okres Příbram

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Kritéria pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
1.	Dosažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení § 36,
odst. 3) zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
2.	Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte
3.	T rvalý pobyt dítěte v Mokrovratech (přednostně),
a to do naplnění kapacity
II

2 / 2021

mokrovr atský ZPR AVODAJ

2 / 2021

mokrovr atský ZPR AVODAJ

Zápis do 1. ročníku Základní školy v Mokrovratech pro školní rok
2021/2022 se uskuteční ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 14.00 do 17.00 hodin
v budově ZŠ Mokrovraty, v I. třídě – přízemí. K zápisu se s rodiči dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk šesti let, a děti, které
měly v minulém roce odklad školní docházky.

dou více „vidět“ než v zemi položené potrubí. Bez kvalitní základní infrastruktury však žádná obec nemůže dobře fungovat, proto investice do této
oblasti byly prioritou obce v období platnosti stávajícího plánu.

S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Podrobnosti ohledně zápisu do 1. ročníku ZŠ budou zveřejněny na našich
webových stránkách.

	ODPADY

Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

	Plnění rozvojového
programu obce
Obec Mokrovraty naplnila svůj rozvojový program na období 2015-2021.
Program rozvoje obce Mokrovraty byl vytvářen na přelomu let 2014 a 2015
při zapojení občanů. Byla zpracována analytická část dokumentu, která sumarizovala základní informace o obci, následně byl distribuován
a vyhodnocen dotazník a proběhla dvě veřejná projednávání plánu v sálu
místní restaurace. Protože se blíží konec platnosti tohoto dokumentu, je
čas zhodnotit, jak se obci podařilo plán naplnit. Obec plánovala vybudování náročné infrastruktury – gravitační splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodu, rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení. Všechny tyto
projekty dokázala obec úspěšně zrealizovat (pro letošní rok je ještě plánováno další rozšiřování veřejného osvětlení). V souvislosti s realizovanými
výkopovými pracemi bylo následně přistoupeno k rekonstrukci místních
komunikací dotčených infrastrukturní výstavbou. Místní komunikace tak
získaly nový kvalitní povrch. Na většinu uvedených akcí se obci podařilo
získat dotační prostředky, čímž se značně navýšily příjmy obecního rozpočtu. Další opravy místních komunikací jsou plánovány v Mokrovratech
i v místní části Pouště, kde však nejprve musí proběhnout rekonstrukce
stávajícího vodovodu z důvodu nevhodné technologie použité v rámci tzv.
„Akce Z“. Pokračují rovněž práce na protipovodňových opatřeních, která
zamezí zaplavování obce přívalovými dešti. Co nás čeká dále? Na konci letošního roku proběhne finální vyhodnocení stávajícího plánu a současně
dojde k jeho revizi a ke společnému navrhování projektů pro další období (2022 – 2028). Vzhledem k tomu, že se obci povedlo zrealizovat finančně nejnákladnější projekty, bude další plánování zaměřeno na zkrášlování
obce, zvyšování kvality veřejných prostranství a další oblasti, které již buIII

Mgr. Markéta Dvořáková DiS.
ředitelka MAS Brdy-Vltava o.p.s.

OPAKOVANĚ ŽÁDÁME OBČANY OBCE, ABY NEVHAZOVALI ODPAD
DO KONTEJNERŮ NA SMĚSNÝ ODPAD U CHAT. TYTO KONTEJNERY
JSOU URČEČNY POUZE PRO CHATAŘE!
DÁLE ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ ZAPOMNĚLI ZAPLATIT POPLATEK
ZA ODPADY, ABY TAK UČINILI NEJPOZDĚJI DO 22. 3. 2021.

Sběr bioodpadu od dubna 2021
Nedělní příjem bioodpadu bude zahájen 5. dubna 2021
od 9:00 do 13:00 hod. ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech.
Příjem bioodpadu v pondělí od 8:00 – 12:00 hod. stále trvá.

Ukliďme Česko, ukliďme Mokrovraty a Pouště
Protože epidemiologická situace není příznivá, zvláště pak hromadným
akcím, je jedinou oficiální možností, jak uklidit obec, individuální či rodinný úklid. Obec Mokrovraty se zapojila do akce „Ukliďme Česko“ a dne
27. března připravíme individuálním dobrovolníkům „pytlomaty“ u vitrín
OÚ v Mokrovratech, ve Vilách a na Pouštích a u základní školy.
Prosíme dobrovolníky, aby pytle s odpadem odkládali ke kontejnerům
na tříděný odpad. Obec pak zajistí jejich odvoz.
IV
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Ukliďme

Mokrovraty a Pouště
27. března 2021
Individuální nebo rodinný úklid
Pytle zajištěny v „pytlomatech“
u vitrín OÚ v Mokrovratech, ve Vilách
a na Pouštích a u základní školy.
Pytle s odpadem odkládejte ke
kontejnerům na tříděný odpad.

obecní úřad
318 593 812
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