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„Poslední letošní sníh“
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SLOVO STAROSTY
Některé nešvary
Vážení spoluobčané, chtěl bych se zmínit o několika záležitostech, se kterými se setkávám takřka denně a chtěl bych na ně upozornit.
První je zajíždění a parkování u zdravotního střediska. Ač je zde umístěná značka zákaz vjezdu s dodatkovou cedulkou dopravní obsluze vjezd povolen, zajíždí a parkuje zde kdokoli. Již mnohokrát se stalo, že ke středisku
přijížděla záchranka a bohužel se sem nedostala. Ani místní lékař nemůže
na zavolání projet ke svému pacientovi. Vjíždět a případně parkovat zde
mohou ti, kdo zde bydlí, pracují, zásobování a ve výjimečných případech ti,
kdo přivážejí nemohoucí nebo těžce nemocnou osobu. Prosím, pokuste se
toto respektovat. Jinak totiž bráníte vozidlům záchranné služby v průjezdu
a riskujete odtažení vlastního vozidla.
Dalším z nešvarů je pobyt žáků naší školy v době mimo vyučování na náměstí a blízkém okolí. Když pominu kouření, shromažďování v průjezdu
u baru a na dvorku vybydleného domu za mincovnou, dostanu se k pobíhání po náměstí bez ohledu na silniční provoz, vbíhání na komunikaci z prostoru kašny, což je velmi nebezpečné. Domluvte svým dětem, ať nedojde
k nějaké tragédii. Náměstí není hřiště.
Poslední upozornění se týká dodržování úřední doby na městském úřadě.
Je pochopitelné, že ve výjimečném případě nebude nikdo odmítnut úředníky, ale v poslední době se začíná stírat rozdíl mezi úředním a neúředním
dnem. Úředníci se musí v neúřední dny zabývat vyřizováním Vašich žádostí
a další administrativní prací a je proto nevhodné, když jsou z ní neustále
vytrhováni. Pokuste se, prosím, dodržovat úřední hodiny.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 12/16 ze zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín ze dne 7. 1. 2016
• USNESENÍ č. 1 - 12/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu - A. Budková, O. Moravec.
• USNESENÍ č. 2 - 12/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání zastupitelstva.
• USNESENÍ č. 3 - 12/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty
města o plnění rozpočtu 2015 a investičních akcích – vodovod, MŠ,
a popovodňové rekonstrukce mostů
a komunikací.
• USNESENÍ č. 4 - 12/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2015-ZM. Úprava rozpočtu
jednotlivých kapitol je přílohou tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 5 - 12/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
upravený
schodkový
rozpočet města na rok 2016 ve výši
31 362 tis. Kč v příjmové části
a 37 576 tis. Kč ve výdajové části.
Schodek rozpočtu je dorovnán přebytkem hospodaření z roku 2015.
V rámci tohoto rozpočtu je v paragrafu 6171, položce 5499 částka
80 000,- Kč na sociální fond Města
Nový Knín. Detailní rozpočet je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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• USNESENÍ č. 6 12/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje přijetí dotace ve výši
4.050.000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje na vodohospodářskou
infrastrukturu pro projekt „Vodovod
Nový Knín stavba 3A“ a pověřuje
starostu města podpisem příslušné
smlouvy.
• USNESENÍ č. 7 - 12/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro pozemek parc. č.
105/1 a 733/2 v k.ú. Starý Knín a obci
Nový Knín pro stavbu IP-12-6007827
ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. I. Č.
24729035 a pověřuje starostu města
podpisem příslušné smlouvy.
• USNESENÍ č. 8 - 12/2016 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo záměr koupě repasovaného hasičského zásahového vozidla
a pověřuje Radu města zajištěním
dokladů pro schválení koupě a financování hasičského zásahového
vozidla.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 7. 1. 2016
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USNESENÍ č. 28/16 ze schůze Rady města Nový Knín ze dne
18. 1. 2016
• USNESENÍ č. 1-28/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program schůze rady města
dne 18. 1. 2016.
• USNESENÍ č. 2-28/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí prezentaci programu
pro tvorbu usnesení a zápisu ze zasedání Zastupitelstva a Rady města
Nový Knín.
• USNESENÍ č. 3-28/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje podmínky pro přidělení finanční kompenzace za neumístěné
dítě do Mateřské školy Nový Knín
za školní rok 2015/2016.
• USNESENÍ č. 4-28/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti mezi Městem
Nový Knín a Povodím Vltavy, s.p.

• USNESENÍ č. 5-28/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí návrh nového členění
a vzhledu Novoknínského zpravodaje od výtisku 01/2016.
• USNESENÍ č. 7-28/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje záměr finanční spoluúčasti
na realizaci investičního záměru
„Rekonstrukce střechy sokolovny
v Novém Kníně“ z prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2016, kde na paragrafu
tělovýchova je alokována částka 450
tis. Kč. Konečné přidělení konkrétní
částky podléhá schválení zastupitelstva města.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 18. 1. 2016

USNESENÍ č. 29/16 ze schůze Rady města Nový Knín ze dne
1. 2. 2016
• USNESENÍ č. 1-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje program schůze rady města
dne 1. 2. 2016.
• USNESENÍ č. 2-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala možnosti prostor v majetku
města pro umístění dětského centra
ČÁP a konstatovala že na příštím
zasedání bude stanoveno, které proNovoknínsk¯

story by pro potřeby dětského centra
ČÁP byly nejvhodnější.
• USNESENÍ č. 3-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala provoz sběrného dvora
v Novém Kníně a vyhodnocení jeho
provozu za rok 2015.
• USNESENÍ č. 4-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvazpravodaj
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luje smlouvu mezi firmou Kámen
Zbraslav a.s. a Městem Nový Knín
na dodávku kameniva.
• USNESENÍ č. 5-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje smlouvu mezi firmou IVORY
Energy a.s. a Městem Nový Knín
na pronájem teplovodu na bytovkách v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 6-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje smlouvu mezi Povodím Vltavy
s. p. a Městem Nový Knín na pronájem parc. č. 993/8 v k.ú. Nový Knín.
• USNESENÍ č. 7-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí rezignaci S. Fouknera
na funkci velitele JSDH Nový Knín
a ukládá starostovi zajistit obsazení funkce velitele JSDH Nový Knín,
nebo jinak zajistit zákonné povinnosti obce na úseku požární ochrany.
• USNESENÍ č. 8-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína bere
na vědomí žádost Obce Malé Hraštice o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy.
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• USNESENÍ č. 9-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína schvaluje záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 117 v k.ú Nový Knín V. Vlkové a T. Kadlecovi za podmínek dle
platných vyhlášek a nařízení města
Nový Knín.
• USNESENÍ č. 10-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína zamítá žádost o finanční podporu Babyboxu v nemocnici Příbram.
• USNESENÍ č. 11-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala žádost zaměstnanců Aerodynamické laboratoře o vyřešení
problému se znečištěnou komunikací k Aerodynamické laboratoři v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 12-29/2016 - RM
Rada města Nového Knína projednala tvorbu zápisů a usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
a rady města. Tvorba zápisů bude
vyzkoušena na pracovním zasedání
zastupitelstva města dne 22. 2. 2016.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 1. 2. 2016

zpravodaj
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VÝSLEDKY ANKETY
Logo/piktogram k výročí Nového Knína
Do ankety k výběru loga – piktogramu k výročí 830 let první zmínky se
zapojilo poměrně dost občanů. Výsledek naznačil, že jsme jednak konzervativní a jednak, že jsme hrdi na své tradice a historii:
830 let

NOV¯
KNÍN

NOV¯
KNÍN

830
1. 3B / 155 hlasů

830

2. 5C / 45 hlasů

3. 5D / 24 hlasů.

Děkujeme všem za zájem o anketu.

Město Nový Knín

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Opětovně došlo k napadení psem!
Vzhledem k tomu, že v uplynulých dnech došlo v našem městě k napadení
člověka volně pobíhajícím psem, upozorňujeme majitele psů, že podle platných zákonů je každý majitel povinen zabránit volnému pobíhání svého
psa. Jinak riskuje postih ve formě finanční pokuty.

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
FINANČNÍ ÚŘAD PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ V DOBŘÍŠI
Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Dobříši informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015, že v rámci služeb posky-

Novoknínsk¯
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tovaných veřejnosti budou pracovníci územního pracoviště přítomni dne:
•s
 tředa 9. 3. 2016 od 14,00 do 16,45 hod.
na Městském úřadu v Novém Kníně.
V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně. K dispozici budou prázdné tiskopisy včetně potřebných příloh
a poučení k vyplnění daňového přiznání.
Upozorňujeme, že vzory aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné
na stránkách Finanční správy České republiky www.financnisprava.cz.
Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je
k dispozici také na stránkách www.daneelektronicky.cz.
Územní pracoviště v Dobříši bude mít pro podání přiznání k dani z příjmů
fyzických osob rozšířený provoz ve všech pracovních dnech v termínu 23.
3. 2016 - 1. 4. 2016 od 8,00 do 18,00 hod.
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových
přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat
na informačních telefonních linkách ÚP v Dobříši – tel. čísla: 318 541 376,
318 541 371, 318 541 377.

JARNÍ ZPRÁVY OD ČÁPA
Letošní jarní počasí nám provětrá peřinky a do ČÁPA
přináší čerstvé svěží změny, novinky a zlepšováky. Nejprve bychom Vás rádi pozvali na připravované akce:
• 5. 3. od 14:00 do 16:00 JARNÍ VÝMĚNNÝ BAZAR
	ČÁP-DOOSAN, Lidická 384, Dobříš
	Vyměňte malé oblečení za větší! Rychle, jednoduše a zdarma provětrejte
a obohaťte Váš šatník. Více na www.dccap.cz
• 22. 3. od 8:30 do 9:30 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
	ČÁP Nový Knín a Dobříš
Přijďte si s Čápaty obarvit vajíčko a naučit se Velikonoční koledu!
• 30. 3. od 18:00 Informační schůzka k projektu ,,Vybudování dětské
skupiny ČÁP“
jídelna ZŠ Nový Knín
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V loňském roce jsme žádali o finanční příspěvek na provoz ČÁPA v Novém Kníně v rámci Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Naší žádosti bylo vyhověno a pro našeho ČÁPA máme peníze
na provoz i na rekonstrukci nových větších prostor!
S podporou Rady města Nový Knín jsme vybrali prostory a v blízké době
bude zahájena jejich rekonstrukce. Děkujeme všem radním, panu místostarostovi Petru Chmelíkovi a panu starostovi Ing. Tomáši Havlíčkovi za jejich
pomoc! Náklady na provoz budou z velké části financovány z OPZ ESF a tím
dojde k výraznému snížení školkovného! Jste zvědaví na nové prostory?
Výši školného? Kroužky? Akce? A zda s námi zůstanou i naše milované
lektorky? Odpovědi získáte a Vaše další otázky rádi zodpovíme 30. 3. 2016
od 18.hod ve školní jídelně!
Co dalšího je v plánu? V březnu pojedeme s našimi Čápátky do Dobříše na zvířecí pohádku o cestě domů: Pochodem Ťap! (divadelní soubor
Pohadlo). Pohádka o zvířátkách, která se rozhodla odejít ze ZOO a najít
svůj domov v Africe, prý ukazuje sílu přátelství. Loutky jsou prý sestrojeny
z běžných předmětů a rozvíjí tak dětskou fantazii. Takže se těšíme, že se
tak děti nejen pobaví, ale snad i trochu vzdělají. Z akcí které již proběhly,
zmíním dětský karneval nebo vánoční výlet na zámek v Mníšku pod Brdy.
Změny se však dějí i v běžném provozu školky. Již dlouhodobě se snažíme, aby naše svačinky obsahovaly dostatek mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. Nyní jsme se však rozhodli udělat ještě další kroky k tomu, aby svačinky u ČÁPA byly nejen chutné, ale také zdravé. Vyřadili jsme z jídelníčku
všechny uzeniny, paštiky, potraviny obsahující různé náhražky nebo příliš
mnoho cukru. Naopak začínáme dětem nabízet více domácích pomazánek
z ryb, zeleniny, luštěnin a podobně.
Opět ve spolupráci s MOP plánujeme letní tábor. Měli jsme několik
tipů na místo a po osobní návštěvě jsme se nakonec rozhodli pro tábořiště
ochránců přírody nedaleko Spáleného Poříčí, které nás nadchlo nejen svojí
malebností, ale hlavně zázemím v podobě kouzelného domku s kuchyní,
kamny, krbem a dalším zařízením. Děti budou spát ve stanech s podsadou
a nebude chybět ani týpí a ani další indiánské rekvizity. Léto je ale zatím
ještě daleko a do té doby nás toho čeká ještě mnoho.
Míša Sarnovská a Johana Dvorská
o. p. s. ČAP

Novoknínsk¯
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OBNOVA NAUČNÝCH STEZEK NOVÝ KNÍN A OKOLÍ
Na sklonku loňského roku jsme začali s obnovou místních naučných stezek ve spolupráci
s MAS Brdy – Vltavy. Naučné stezky máme dvě.
První z nich je stezka Nový Knín- okolí, která
je značena červeným místním značením a vede
z náměstí Nového Knína okolo Kosařova mlýna,
podél říčky Kocáby na Velkou Lečici, Krámy,
Chvojnou a zpět do Nového Knína. Je dlouhá
9 km a bude mít celkem 11 zastavení. Okružní
cesta z Nového Knína vede kolem několika štol
i malebným údolím Kocáby, popisuje historii míst
a je zaměřena na historii a hornictví. Na stezce
probíhalo a probíhá přeznačení značek, pročištění cest a betonování patek pro nové info- panely.
Druhá NS Kozí Hory- Libčice je značena
modrým místním značením, vede též z náměstí
Nový Knín směr Kozí Hory, Kateřinka, k Hranicím, Dražetice, Libčice a přes Chramiště zpět do Nového Knína. Je dlouhá
18,6 km a bude mít 8 zastavení. Stezka je zaměřena na pozůstatky těžby zlata v této oblasti, je okružní, ale s dlouhou přístupovou částí. I zde se pročišťovalo, přeznačovalo a betonovalo. Na tuto práci nám MAS Brdy-Vltava dala
k dispozici svou pracovní četu, která práci v terénu
odváděla opravdu perfektně, i když v lesních podmínkách nebylo občas jednoduché veškeré věci přenášet
a převážet. Kam se dalo zajet autem, se dovezl materiál na betonování, ale to samozřejmě znamenalo, se
pro něj dopravit i z několika km vzdáleného místa, kde
betonování probíhalo. I pročišťování terénu mělo své
úskalí. Tím chci říci, že práce byla opravdu náročná
a já za sebe chci všem členům čety poděkovat.
MAS- Brdy Vltava zajistila dotaci od Středočeského kraje na tyto
práce spojené s obnovením stezky,
i na patky k novým info-panelům.
Na jaře, až dovolí počasí a budou
zhotoveny nové panely, se začne s osazováním a popřípadě v některých místech znovu s pročištěním vzrostlé
vegetace. Veškeré informace o průběhu a odvedených
pracích na NS můžete sledovat na stránkách FB: naučné stezky Nový Knín.
Město Nový Knín
Alena Müllerová
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BŘEZEN VE FARNOSTI
V letošním březnu budeme prožívat dvě liturgické doby.Je to pokračující doba
postní, do které jsme vstoupili na Popeleční středu. A ke konci měsíce budeme
slavit Velikonoce - svátky Zmrtvýchvstalého Krista Pána. V době postní konáme pravidelně pobožnosti křížové cesty před mší svatou ve čtvrtek v Boroticích
v 16.45 hod. a v pátek v Novém Kníně v 16.30 hod. V sobotu před Květnou nedělí
19.března ve farním kostele ve Starém Kníně v 15.30 hod. bude koncert našeho
sboru: Stabat Mater - srdečně zveme. Přikládám také plakátek. Po koncertě oslavíme svátek sv.Josefa mší svatou ve Starém Kníně. Od neděle Zmrtvýchvstání
Páně 27. března budou pravidelně bohoslužby odpoledne v 15.00 hod. v Živohošti. Ze soboty 26. 3. na neděli 27. 3. je změna středoevropského času na letní čas!
Po této změně večerní bohoslužby v Novém Kníně budou začínat v 18.00 hod.
Několik významných dní v měsíci březnu a pozvání na bohoslužby v naší
farnosti:
•2
 . 3. svátek sv. Anežky České
8:.00 hod. Nový Knín - mše svatá
•5
 . 3. první sobota v měsíci
15:00 hod. Velká Hraštice - poděkování za práci charity
mše svatá ze svátku svaté Anežky s panem kanovníkem St. Gorou
• 19. 3. slavnost sv. Josefa
15:30 hod. Starý Knín - koncert Stabat Mater
16:30 hod. Starý Knín - mše svatá
• 20. 3. Květná neděle
8:30 hod. Borotice - mše svatá s žehnáním ratolestí a četbou pašijí
10:45 hod. Starý Knín - mše svatá s žehnáním ratolestí a četbou pašijí
• 24. 3. Zelený čtvrtek
16:00 hod. Starý Knín - mše svatá na památku Večeře Páně
• 25. 3. Velký pátek
16:00 hod. Starý Knín - obřady na památku umučení Páně
• 26. 3. Bílá sobota
19:00 hod. Starý Knín - velikonoční vigilie
• 27. 3. neděle - Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8:30 hod. od. Borotice
10:30 hod. Starý Knín
15:0 hod. Živohošť
Novoknínsk¯

zpravodaj
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• 28. 3. pondělí v oktávu velikonočním
8:30 hod. Borotice
10:30 hod. Nový Knín
Do nového měsíce, v kterém si připomínáme základní pravdy naší víry
a obnovujeme svůj křest, Vám vyprošuji od našeho Pána Ježíše Krista sílu
překonávat překážky.
Myslím zvláště na všechny, kteří byli pokřtěni, na Vaše děti, na rodiny,
na nemocné a osamocené a na všechny, kteří prožívají ztrátu blízké osoby.
Zdravím Vás slovy Zmrtvýchvstalého Pána: Pokoj Vám.Přikládám ještě několik myšlenek k Velikonocům od kněze Vojtěcha Kodeta z knihy „Hledám
tvou tvář“vydané Karmelitánským nakladatelstvím a rád Vám žehnám
                                                           P. Josef Andrejčák O. Cr.
farář

Velikonoce: vstoupil do jejich strachu
Když ustrašení učedníci seděli po ukřižování Ježíše za zavřenými dveřmi, asi celou dobu nemlčeli. Možná vzpomínali – vzpomínali, jak to bylo,
když ještě chodili s Pánem po Galileji a Judsku. Jak uzdravoval nemocné,
rozmnožoval chléb, oni mu dělali asistenty, poslouchali jeho kázání, dělali
mu „ochranku“ před obtížnými lidmi… Ale teď? Co jen s námi bude? Co
bude dál, když ho takhle zčista jasna ukřižovali? A on se ani nebránil?!
Vypadalo to, že už nic není a nebude, jak bývalo!
A jak se tak vzájemně strachovali, stanul Pán mezi nimi a řekl jim: Pokoj vám. On sám vstoupil do jejich strachu, do jejich obav a uzavřenosti.
A věci zdánlivě beznadějné proměnil v něco nového a naprosto netušeného.
Živý a vzkříšený Kristus může proměnit i to, co je lidsky beznadějné.

Nebojte se!
Když Ježíš stanul uprostřed vyděšených učedníků v zamčeném večeřadle, neřekl jim: „Jen se dál strachujte – však já sám mám strachu dost!“
Ani se nepřidal k jejich vzpomínání na staré dobré časy. Ani jim neradil:
„Přijměte realitu, ty krásné časy už se nevrátí. Občas se potěšte světlou
vzpomínkou na mé mocné činy, na mou někdejší přítomnost mezi vámi,
ale pochopte, teď už jste na to prostě sami…“ Naopak jim řekl: „Pokoj vám!
Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás. Přijměte Ducha svatého!“ (Jan
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20,21.22). Náš Bůh není Bohem nostalgických vzpomínek, natož truchlivého
pláče nebo strachů z budoucnosti. Náš Bůh je stále činný a stále nový. Pro
něj neexistuje něco ztraceného. To jen my máme tendenci spřádat katastrofické vize o budoucnosti.
Když Ježíš předal Ducha svatého apoštolům, začal konat veliké dílo záchrany a obnovy celého světa. A nás k tomu přizval. Nejde tedy na prvním
místě o to, co máme v církvi dělat my, ale co on chce dělat mocí Ducha skrze
nás. Jde o to, abychom nezůstali ochromení stát na místě, ale dívali se dopředu. Dívali se s nadějí a touhou na něho, který dává svého Ducha i dnes:
„Hle, já dělám věci nové…“ (Iz 43,19).

FARNÍ CHARITA STARÝ KNÍN
Farní charita Starý Knín dále rozvíjí svou domácí ošetřovatelskou službu
Farní charita Starý Knín již od svého vzniku v roce 1993 poskytuje
na Novoknínsku domácí zdravotní péči. Časem vznikla také půjčovna kompenzačních pomůcek – jsou k dispozici různá chodítka, sedátka, vozítka,
polohovací postele, matrace proti proleženinám atd. Smyslem těchto služeb
je pomoci seniorům a zdravotně hendikepovaným zůstat v jejich domovech
i přes nejrůznější zdravotní obtíže a zabránit tak zbytečné hospitalizaci
v nemocnici nebo umístění do ústavního sociálního zařízení. Je (nejen) naší
dlouhodobou zkušeností, že v domácím prostředí pacienti prospívají mnohem lépe, než v ústavu.
Abychom zdravotnické služby FCHSK nadále rozvíjeli a zkvalitňovali,
pustili jsme se v listopadu minulého roku do projektu s názvem „Obnova
vybavení a rozšíření činností ošetřovatelské služby FCHSK“ podpořeného
z Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci tohoto projektu bude pořízeno nové vybavení, např. nové polohovací postele a antidekubitní matrace, elektrický vozík, elektrický zvedák nebo z lékařských přístrojů např.
kyslíkový koncentrátor pro pacienty, kteří potřebují ke své léčbě zvýšenou
koncentraci kyslíku ve vzduchu. Druhou částí projektu je vzdělávání zdravotních sester, aby jejich péče o pacienty i nadále byla na vysoké profesionální úrovni. Poslední částí projektu je pak vytvoření několika sad informačních letáků pro pacienty a jejich rodiny s radami pro domácí péči
a s nabídkou naší pomoci.
Více informací o našich službách (i o projektu) naleznete na internetových stránkách www.socialnipece.cz a na facebookovém profilu Farní
charity Starý Knín.
Novoknínsk¯
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SOBOTA

POZVÁNKA

2. 4.
2016

Karneval v Libčicích
Hospůdka na návsi srdečně zve na karnevalový rej:

• 2. 4. 2016 odpoledne pro ty nejmenší a od 20:00 pro dospělé
Více informací naleznete na www.mestonovyknin.cz

POZVÁNKY NA AKCE T. J. SOKOL NOVÝ KNÍN

SOBOTA

Novoknínský cyklotrek
Akce je určena všem, kteří mají rádi cyklistiku a soutěžení.
Trať je přizpůsobena pro každého a seznámí vás s krajem
mezi Brdy a Slapskou přehradou.

28. 5.
2016

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích „DRACI“ a „POHODÁŘI“.
• Draci – polykají kilometry, snaží se nevynechat jedinou kontrolu a sledují čas.
• Pohodáři – s
 e především kochají, klidně vynechají kontrolní bod, zastaví
se na malé občerstvení a nikam nechvátají.
Pravidla:
Úkolem družstev (obvykle 2 až 5 lidí) je v daném časovém limitu (10.00 start
– 17.00 cíl - 7 hodin) získat co nejvíce bodů za projetí stanovišť. Stanoviště
mají různou bodovou hodnotu - podle obtížnosti (jejich seznam dostanete na startu). Důkazem o projetí stanoviště je otisk označovacích kleštiček
do startovní karty. K jejich nalezení slouží zadaný orientační bod (výrazný
strom, sloup apod.). Prémiové body je pak možné získat např. za navštívení
všech vrcholů, studánek apod. Družstvo se během soutěže nesmí rozdělit,
výjimkou je hlídání kol při dohledání kleštiček. Trasu a pořadí jednotlivých
stanovišť si soutěžící volí podle svého uvážení (terén, sjízdnost, hospůdky
apod.). Není podmínkou navštívit všechny kontrolní body. Při rovnosti bodů
rozhoduje čas. Za každých 5 minut zpoždění po limitu (17.00) dostane družstvo jeden trestný bod. Uzavření cíle je půl hodiny po vypršení limitu (17.30),
po této době už nebudou soutěžící hodnoceni. Barevnou mapku, startovní
kartu a seznam stanovišť obdrží účastníci na startu.
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Vyhodnocení:
Draci budou vyhodnoceni podle získaných bodů, jako
pomocné kritérium je dosažený čas. Družstva na prvních třech místech budou odměněna. V kategorii Pohodáři se vítěz nevyhlašuje, body a časy budou sledovány,
ale nejsou rozhodující, ceny dostanou tři vylosovaná
družstva.
Vybavení:
-	
Jízdní kolo + helma – doporučujeme horské nebo trekové kolo (jede se
i po lesních a polních cestách)
-	
Mapa KČT č. 38 Hřebeny a Slapská přehrada. Mapa, kterou dostanete
na startu, je pouze výřezem a není na ní zachováno měřítko
- Jídlo a pití. Pro případ přežití v odlehlých končinách. Občerstvení je
zajištěno pouze v cíli
- Vhodné oblečení, soutěž se jede za každého počasí

PÁTEK

Velká voda Ševců

24. 6.

T.J. Sokol Nový Knín zve všechny začínající i zkušené
NEDĚLE
příznivce vodní turistiky na společné splutí Vltavy v úseku
Vyšší Brod – Boršov n. Vl. v termínu 24. - 26. 6. 2016. Sraz
26. 6.
účastníků je ve čtvrtek 23. 6. odpoledne ve kempu Branná,
2016
kde budeme také po celou dobu akce ubytováni ve vlastních
stanech. V pátek se splouvá většinou úsek Vyšší Brod-Branná, v sobotu Branná-Český Krumlov. V neděli je „volný“ program, který lze
využít ke splutí dalšího úseku Vltavy, sjezdu z Kletě na koloběžkách nebo
k prohlídce Českého Krumlova, případně Rožmberka. Není třeba se čehokoliv bát, loď se naučí ovládat každý a vody v řece je po kolena, jen nad jezy
trochu víc.
Cena zájezdu je 800 Kč pro dospělé, 400 Kč pro děti od 6 do 15 let. V ceně
je zahrnuto: kempovné, půjčení lodí, pádel, barelů, vest, doprava na místo
vyplutí a zpět z místa konce plavby, jednotné tričko, dřevo na oheň a kotlíkový guláš. Bližší informace můžete získat od S. Fialy (tel.: 724 787 895)
nebo J. Korotvičky (tel.: 734 458 587).
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KDO NENÍ TROUBA, VYHNE SE
Tak už je březen - měsíc žab na silnici.
Ve vyhlášených lokalitách (Prostřední Lhota a Nový Knín - Sudovice) se opět budeme
moci setkat s houfy žab táhnoucími přes
silnice! Dopředu je žene jediný cíl: dostat se
k rodnému rybníku a tam své jedinečné zelené geny předat
dál. Někteří skvělí samečci si dokážou svou krasavici „ulovit“ již během
putování, a to pak vidíme velkou žábu (samičku), jak na zádech táhne prcka (samečka) a statečně ho dovleče až do vody, kde tedy pak konečně budou
moci splnit svou povinnost.
Lidé se pak dělí na dvě skupiny: jsou tu ti, kteří těmto vzácným kvákalům pomáhají, co jim síly stačí (staví zábrany podél silnic, žáby přes silnici
přenášejí, s autem obratně kličkují… A pak jsou tu ti druzí, kteří v autě
jen tupě čučí a nevědí, na co mají oči, brzdu a volant. Ale těm se věnovat
nebudeme.
Díky za žáby a šikovným řidičům zdar!
L. K.

NEJSTARŠÍ ZPRÁVY O MLYNÁŘÍCH Z PODLESKÉHO MLÝNA
V r. 2013 jsem v knize „Letopisy královského zlatohorního města Knín“
uveřejnil příspěvek vztahující se k „Podvršeckému mlýnu“, který je více
známý jako „Tesárkův“ či „Aixnerův“. Tento mlýn, i když byl několikrát
přestavován, patří k nejstarším v Novém Kníně. Ovšem dohledat jeho vznik
a samotnou historii je více než problematické. Mnoho dokumentů, které
předcházely „Třicetiletou válku“, se ztratilo, a proto často není možné dohledat osoby a události, které se vztahují ke konkrétnímu místu. Přesto
v „Horní knihách zlatých hor knínských“, které jsou uchovávány v archivu
Ministerstva vnitra v Praze, se vedle jmen dolů zachovaly i přípisy, které
zmiňují dvě jména mlynářů z tohoto mlýna.
Byli to zástupci mlynářského rodu Mikulků, který svým původem pocházel z jižní Moravy. Ač zde již dávno žádní mlynáři tohoto jména nežijí, tak
rodina Mikulků se v Novém Kníně vlastně připomíná dosud. Je po nich pojmenovaná stráň Mikule, která se rozprostírá od místního hřbitova až skoro
směrem ke Kosařovu mlýnu a bylo v ní dlouho dolování. Toto pojmenování
časem přešlo v místním pojmenování i na vrch Chvojná. Samotná stráň,
kterou koupil Jana Mikulka někdy kolem r. 1620, se rozkládá od dnešního
mlýna až k místnímu hřbitovu. K samotné stráni se před tím než ji koupil
mlynář Mikulka, říkalo „Zádušní“, jak je zmiňována v zápise z r. 1617.
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Samotný „Mikulkův“ mlýn je poprvé pravděpodobně zmíněn už v zápisu
vztahujícím se k dolu „Moravce“, kde se roku 1541 píše, že štola dolu „Moravce“ se nachází u mlýna, ovšem bez bližšího upřesnění. Samotný důl je
již v knihách zmíněn již v r. 1538. U dolu „Hořovský“, který se nacházel
u vsi Krámy, je však z r. 1546 dochován v horních knihách zápis, v kterém
se píše, že si toho roku se společníkem propůjčil tento důl Matoušek Mikulka. Ovšem bez upřesnění, zda se jednalo o mlynáře. Znovu je toto jméno
zmíněno u dolu „Na Ježku“ z r. 1553, který se také nacházel u vsi Krámy.
Jméno mlynáře, tedy spíše příjmení spojené přímo s mlýnem, je zmíněno až v zápisu vztahujícím se opět k dolu „Moravci“ z r. 1597, kdy se
píše „proti Mikulkovi (nad mlejnem Mikulkovým na Hřebíku). Můžeme tedy
předpokládat, že tento rok je prozatím nejstarším zápisem připomínající
vlastníka tohoto mlýna. V zápisu vztahujícím se k dolu „U sv. Laurence“
z r. 1617 je napsáno, že se nacházel naproti jezu Adama Mikulky, ve stráni
při zádušní louce. Adam Mikulka byl asi synem Jana Mikulky, který je
jmenovitě zapsán v zápisu u štoly „Hřebínek“ z r. 1607. a nakonec je Adam
Mikulka připomínán v zápisu z r. 1622, který se vztahuje ke štole „Nová“,
která se měla nacházet naproti jezu, který patřil k mlýnu.
Nakonec je v horních knihách ještě zápis o půchyrně a mlýnu, který se
nachází nedaleko Podleského mlýna a to „Hrabanovském“ z r. 1637, známého dnes jako „Čámského mlýn“. Kdy byl projednáván spor právě o puchýrnu při Hrabanovském mlýně. Nový majitel Jakub Procházka se právem
horním připomínal, aby po ohni opět nový puchýř postavil. Namítal však,
že mu předešlý majitel Ludvík Zámostský při prodeji tuto skutečnost neoznámil. Páni radní se staršími horními i obecními rozhodli, aby nový majitel dal na opravu hotově 2 díly (14 kop) a původní majitel 7 kop, celkem tedy
21 kop. Nový majitel Procházka se však rozhodl, že zaplatí celou částku sám
a tak služebnost tato z „Hrabankovského mlýna“ na věčné i budoucí časy
byla sňata. Tímto datem také zaniká půchýrna při tomto mlýnu.
Vedle knínských dolů, které jsou čistým odkazem historie Královského zlatohorního města Knín, patří jejich mlýny k dalším svědkům historie
a doufám, že se za čas snad objeví další nové zajímavé informace, které
doplní jejich bohatou historii.
Petr Kadlec
(Článek byl připraven na základě zápisů z Horních knih, tak jak jsou zapsány v obecní kronice Nové vsi pod Pleší, která je uchovávána ve státním archivu v Příbrami.)
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UDRŽUJTE OHEŇ, MÁME ZAŽÁDÁNO O DOTACE…
Představte si následující situaci: sedíte si v pokoji u televize a sledujete svůj oblíbený seriál. Když vypukne reklamní přestávka, odskočíte si
do kuchyně, abyste se podívali, co vám dělá svatomartinská husa v troubě.
A shledáte, že se vám peče nejen husička, ale zčásti už i podlaha a nábytek,
neboť starý dobrý sporák po babičce se v tu nejméně vhodnou chvíli rozpadl a žhavé uhlí se vysypalo ven.
Protože řešení takové situace by se nemělo příliš odkládat, zvednete telefon a zavoláte do pojišťovny. Zeptáte se, jak dlouho trvá, než se vyřídí pojištění domu. Odpověď, že asi tak týden, vás za této naléhavé situace nejspíš
moc neuspokojí.
Proto zkusíte jiné – podle vašeho názoru rychlejší – řešení a vytočíte všeobecně známé telefonní číslo 150. Když vysvětlíte, o co vám jde, z opačného
konce drátu (nebo bezdrátu, voláte-li mobilem) se ozve:
„Udržujte oheň, máme zažádáno o dotace na nové zásahové vozidlo,
a jakmile se to vyřídí, neprodleně k vám vyrazíme.“
Že podobná odpověď by majitele nemovitosti uspokojila nejspíš ještě
méně než ta z pojišťovny, netřeba příliš dlouho vysvětlovat. Naštěstí je to
nadsázka, protože v případě nefunkčnosti jednoho zásahového vozidla pošle dispečink na místo jinou jednotku, jejíž auto je provozuschopné. Ale je
možné, že ta bude chvilku pátrat, kam vlastně má jet, takže vám mezitím
shoří třeba o almaru víc. Pokud důsledky zdržení nebudou ještě mnohem
vážnější. Každopádně mít funkční hasičskou jednotku přímo u nosu má své
výhody, které by se neměly brát na lehkou váhu. Stejně jako to, že v našem městě je akceschopnost mnoha ochotných rukou již přes rok a čtvrt
výrazně omezena – právě v důsledku nefunkčnosti dosavadního hlavního
zásahového vozidla.
Faktem je i to, že se shodou několika okolností „podařilo“ zmeškat možnost pořízení repasovaného zásahového vozidla, které by novoknínským
hasičům aspoň na nějakou dobu „vytrhlo trn z paty“. Těžko potom vyčítat
stávajícímu veliteli hasičů, že na zasedání městského zastupitelstva dne 27.
ledna 2016 oznámil rezignaci na svou funkci; doufejme, že se městu podaří
najít vhodného nástupce, který dokáže hasičskou jednotku provést nynějším nelehkým obdobím.
Někteří čtenáři možná po několika předchozích větách zpozorněli a začali se v duchu (a možná nejen v duchu) ptát: Co s tím má město společného?
Nemělo by to být záležitostí samotných členů zdejšího sboru dobrovolných
hasičů?
Inu, mělo i nemělo. Ti, kdo byli na minulém zasedání zastupitelstva už
asi vědí , o co jde, protože přítomní zástupci hasičů (pokud si dobře pamatuji, především odstupující velitel pan Stanislav Foukner) se vedle připomenutí řady dosavadních zásluh knínských hasičů (za posledních cca 20
let) snažili přítomným účastníkům zasedání vysvětlit, jak je u nás požární
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ochrana vlastně organizována. Zkusme proto něco z této části vystoupení
předat i dalším spoluobčanům (spoluobčanky samozřejmě nevyjímajíce),
případně doplňme informacemi z dalších zdrojů.
Na zasedání zastupitelstva zaznělo především to, že obsah zkratek SDH
(sbor dobrovolných hasičů) a JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů)
je – aspoň de iure – značně odlišný. Sbor dobrovolných hasičů je spolek (dle
předchozího občanského zákoníku občanské sdružení), předmětem jehož
zájmů je požární ochrana. Jakým způsobem se ten zájem o požární ochranu má projevovat, není žádným zákonem stanoveno. Členem tak může
být teoreticky takřka kdokoli, třeba i ten, kdo v životě hasil leda tak žízeň
v hospodě, a to ještě jen v případě, že za něj někdo „zatáhl“ útratu. Spolek
má své stanovy, podle kterých si sám volí své vedení.
Naproti tomu jednotka sboru dobrovolných hasičů je jednotkou požární ochrany (JPO), zřizovanou na základě § 29 a § 68 zákona 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na její členy se už
pochopitelně kladou odpovídající nároky. Každý hasič zapojený v takové
jednotce musí ročně absolvovat nejméně 40 hodin
školení teoretických i praktických znalostí
a dovedností, které si musí dále
doplňovat. Musí mít
lékařské potvrzení o zdravotní
způsobilosti působit v takové
jednotce,
přičemž nejméně
každé dva roky
musí toto potvrzení obnovovat.
Další
nároky
jsou
kladeny
na nositele dýchací techniky
a řidiče.
Velitele jmenuje a odvolává
představitel zřizovatele (ne všechny
JPO musí být zřizovány obcemi, jak bude ještě
uvedeno), tedy v případě JPO zřizované obcí starosta, a to po vyjádření hasičského
záchranného sboru kraje.
V praxi se obojí do značné míry překrývá:
jednotky sborů dobrovolných hasičů bývaNovoknínsk¯
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jí jmenovány po dohodě s příslušnými spolky (SDH) a z jejich členů (ten,
kdo hasí leda žízeň v hospodě, se asi opravdu nemusí k tomuto účelu nějak zvlášť organizovat), ke stanovisku spolku působícího na úseku požární
ochrany se přihlíží i při jmenování velitele jednotky. Obec (městys, město,
statutární město) však je povinna zřídit příslušnou jednotku i v případě, že
na jejím území žádný takový spolek nepůsobí.
Šíře působnosti hasičských jednotek souvisí s velikostí obce, v níž jsou
zřizovány. Ve větších obcích a městech může působit jednotek několik , velmi malé obce mohou zřídit jednotku společnou, případně mít smlouvu o výjezdech s některou ze sousedních obcí ;
Jednotky požární ochrany se dělí celkem do šesti kategorií (JPO I – JPO
VI); v prvních třech kategoriích (JPO I – JPO III) jsou zařazeny jednotky
s územní působností, zasahující i mimo území zřizovatele, ve zbývajících kategoriích jsou zařazeny jednotky s místní působností, tedy ty, které zasahují
na území svého zřizovatele.
JPO I je jednotka ze zákona zřizovaná Hasičským záchranným sborem
České republiky. Jde tedy o profesionální hasiče. Její územní působnost
bývá zhruba do 20 minut jízdy z místa dislokace (tedy hezky česky: z hasičárny); čas pro výjezd k zásahu je stanoven do dvou minut od vyhlášení
poplachu.
JPO II je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání (jedná se tedy v podstatě o poloprofesionální jednotky). Její územní působnost je zpravidla
do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky je stanoven do 5 minut
od vyhlášení poplachu.
JPO III je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně (tedy bez nároku na odměnu s výjimkou refundací mezd za dobu zásahů). Její územní působnost
bývá zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace, výjezd jednotky je stanoven do 10 minut od vyhlášení poplachu. Do této kategorie patří i jednotka
novoknínských hasičů.
JPO IV je jednotkou hasičského záchranného sboru podniku. (Zpravidla se jedná o hasičské sbory větších podniků, zejména takových, kde má
co hořet nebo bouchat – nebylo by asi příliš rozumné muset se při hašení
muniční továrny spoléhat na dobrovolníky ze sousední vesnice, byť si jinak
jejich schopností můžeme velice vážit.) Taková jednotka působí na na území svého zřizovatele (tedy dotyčného podniku) a k zásahu vyjíždí do dvou
minut od vyhlášení poplachu.
JPO V je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně. Jde rovněž o jednotku
s místní působností (zasahuje na území zřizovatele – v tomto případě příslušné obce) a její výjezd je stanoven do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Do této kategorie patří například jednotky hasičů v Libčicích a Sudovicích.
A konečně JPO VI je jednotka dobrovolných hasičů podniku (jde tedy
jednotku skládající se ze zaměstnanců daného podniku, jejichž hlavní pra-
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covní náplň je však jiná než hašení; lze ji najít v podnicích, kde je přítomnost vlastních hasičů žádoucí, ale zase ne natolik, aby bylo nutno zřídit
JPO IV). I její působnost je místní, taková jednotka tedy zasahuje rovněž
na území daného podniku. Podobně jako JPO III či JPO V má výjezd stanoven do 10 minut od vyhlášení poplachu.
Jednotky mohou být po dohodě se zřizovatelem využívány i mimo svůj
územní obvod. Díky tomu se například novoknínští hasiči mohli podílet
nejen na zásahu při povodni ve Štěchovicích v roce 2002, ale například
i na odstraňování povodňových škod v severočeské Chrastavě (okres Liberec), byť dojezdová vzdálenost z novoknínské hasičárny do centra uvedeného města je mnohonásobně vyšší než zákonem stanovených 10 minut.
A dodejme, že si tam určitě „neuřízli kšandu“ – ba naopak. Jejich působení
tam bylo hodnoceno velmi příznivě.
Možná by se zde hodilo uvést podrobnější soupis výjezdů, jakož i dalších
činností (včetně mnoha hodin odpracovaných mj. při pravidelných jarních
úklidech města), jimiž knínští hasiči zcela nezištně přispěli k tomu, aby svět
okolo nich i nás byl aspoň o něco snesitelnější, ale předpokládám, že někdo
od hasičů se toho dokáže zhostit mnohem zasvěceněji a úplněji.
Přesto se však aspoň na okamžik do historie vraťme. Jakým způsobem si
letos připomeneme 830 let od první písemné zmínky o našem městě, se zatím jedná – ale vzpomínáte si někdo, jak Nový Knín oslavil své 650. výročí?
Pamětníci už pochopitelně nežijí, avšak řádky kronik k nám promlouvají
dodnes. V dubnu 1836 vznikl v Sudovické ulici požár, který v krátké době
pohltil 14 obytných domů. Nedostatek vody, který ztěžoval hašení, přiměl
vedení města ke stavbě vodovodu, jehož součástí byly i dvě kašny. Ta na náměstí Jiřího z Poděbrad se zachovala dodnes.
Doufejme, že pro opatření nového zásahového vozidla pro novoknínskou
hasičskou jednotku nebude podobné drastické „pobídky“ zapotřebí.
Miloš Hlávka

 erze zástupců hasičů a zastupitelstva, jež zazněly na miV
mořádném zasedání městského zastupitelstva dne 27. ledna
2016, se v některých detailech lišily.
2
Pravdou je, že na onom zasedání 27. ledna byla účast publika
opravdu hojná. Velkou většinu ovšem tvořili právě zástupci
nespokojených hasičů, pro něž nebyl obsah proslovů jejich
zástupců žádnou novinkou.
3
Například v Novém Kníně máme tři jednotky požární ochrany – v samotném Novém Kníně, Libčicích a Sudovicích.
4
V české republice existuje přes 400 obcí, které mají méně
1

Novoknínsk¯

než sto obyvatel; z nich něco přes dvacet nepřesahovalo čtyřicet obyvatel (k 1. lednu 2015 bylo takových obcí 27 – více
zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obce_v_%C4%8Cesku_s_
nejni%C5%BE%C5%A1%C3%ADm_po%C4%8Dtem_obyvatel);
těžko zejména od některé z těchto nejmenších obcí očekávat,
že dokáže postavit svou vlastní požární jednotku.
5
Nynější Sudovická ulice tehdy – s výjimkou krátkého úseku
navazujícího na ulici Na potůčku – dosud nebyla zastavěna;
je tedy možné, že šlo o nynější ulici Havlíčkovu.
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PODĚKOVÁNÍ
Staroknínští občané děkují všem, kteří se zúčastnili masopustního průvodu. Ale hlavně těm občanům, kteří připravili po trase průvodu občerstvení.

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych rád poděkoval starostovi města Nový Knín, panu Ing. Tomášovi Havlíčkovi za velice vstřícný přístup při řešení dlouholetého problému
s kotelnou na LTO, která již byla svým provozem (finanční náročností) pro
obyvatele sídliště Nový Knín naprosto neúnosná.
Nyní je v kotelně využíváno ekologického paliva, které tvoří pelety.
Dále děkuji za velkou vstřícnost a obětavost panu Ing. Václavu Klímovi
(předsedovi SBD Dobříš) za čas, který věnuje řešení technických a administrativních záležitostí spojených s rekonstrukcí kotelny. Přeji mnoho pevných
nervů a jsem velice rád, že i kroky, které jsou pro mnohé nepopulární, jsou
řešeny a je zde snaha o zlepšení podmínek našeho bydlení. Věřím, že nám
všem tato rekonstrukce přinese nejen finanční úsporu, ale také menší zátěž
pro naše ovzduší.
V neposlední řadě ještě chci poděkovat zaměstnancům města Nový Knín,
kteří upravují lesopark a travnatý povrch okolo našeho sídliště.
za SVJ Nový Knín domu 425 - 429
předseda: Václav Krotil, DiS.

RYBÁŘI INFORMUJÍ
Výdeje povolenek v březnu 2016
• 12. 3. 2016
• 26. 3. 2016
9:00 - 11.30 hodin
KLUBOVNA NA SÍDLIŠTI
Termín zkoušek pro rok 2016: 26. 3. 2016
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ELEKTROODPAD
Opět připomínáme, pokud potřebujete odvést lednice, pračky, sporáky,
sušičky, TV a jiný velký elektroodpad, obracejte se na hasiče do Libčic. Naši chlapci přijedou s dodávkou a pomohou elektro odstěhovat.
Drobné elektro jako mixéry, žehličky, toustovače, fény a mnoho dalšího na elektřinu, ale i na baterky,
můžete vhazovat do červeno - zelených kontejnerů se slunečnicemi
v Libčicích a v Novém Kníně u prodejny COOP v ulici Na Smíchově,
které naši hasiči také obsluhují.
Objednávky
svozu
na
tel.:
721 445 445 nebo na chj.libcice@seznam.cz.
Přispějete tak na činnost hasičů
v rámci programu RECYKLUJTE
S HASIČI.
Použité baterie sbírají naši nejmenší hasiči. Zelené boxy na baterie najdete v přízemí radnice, u hlavního vchodu naší Základní školy Nový Knín.
Dále je můžete vhazovat ( zabalené v pytlíku) do již zmíněných kontejnerů
na elektro odpad.
Za ČHJ Libčice – Jana Kolková – vedoucí mládeže

ZPRÁVY Z ČHJ LIBČICE
Výroční valná hromada ČHJ
Opět po roce se sešla část hasičské základny v Libčicích, aby zhodnotila
činnost sboru za rok 2015. Byl volen nový výbor, aby bylo vyhověno legislativě, který byl rozšířen o funkce dvou náměstků.
Po skončení schůze byl pozván harmonikář, který zpříjemnil večer nejen
hasičům, ale i široké veřejnosti.
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Ples libčických hasičů proběhl 20. 2. 2016. Sál se brzy plně zaplnil a většina tanečníků vydržela až do brzkých ranních hodin. Doufejme, že v tak
hojném počtu a dobré náladě se budeme vídat na všech akcích pořádaných
libčickými hasiči.
V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za přízeň
a podporu.

„CHCETE MĚ ?“
BRITA
- 6ti letá kříženka ovčáka, která strávila 5 let v útulku. Měla
zlomenou nohu bez léčby a tak
na pravou zadní kulhá, v ničem jí
to však nevadí. Je to pohodářka,
hodí se jak ke starým lidem, tak
do rodiny s dětmi. Ráda se mazlí
a je poslušná. Má ráda procházky a lítání po louce. Stačila by jí
však i zahrádka, kterou ohlídá,
zbytečně neštěká. Nemůže k malému zvířectvu, kočkám a malým
psům.
• V případě zájmu volejte 777 577 376.
• http://www.srdcovky.eu/
• https://www.facebook.com/srdecni.zalezitosti/

PRODEJ /PRONÁJEM/ BYTU
• Prodám,pronajmu byt 3+1
Sídliště Nový Knín 439.
tel.: 736 170 501
• Hledáme pronájem
	Hledáme dlouhodobý pronájem samostatného domu, chaloupky nebo
chaty se zahradou v blízkosti Prahy, v dosahu PID:
	Dispozičně min 2+1, 3+kk nebo větší. Cena do 10 000Kč vč. poplatků.
Za nabídky předem děkujeme.
tel.: 603 901 225
e-mail: iris.hola@seznam.cz
Irena Holá a Bohumil Holý
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Vzpomínka
• Dne 27. 3. 2016 neoslaví
Jára Hrubant 70. narozeniny.
	V dubnu uplyne 8 let od jeho náhlé
smrti, ale pro nás je tu dál.
Martina, Přemysl a Iva

M. T. Cicero:
Život zemřelých je uložen
v paměti žijících.

Jubilanté měsíce března 2016
• Kulaté narozeniny v tomto měsíci slaví:
pan Jiří Kalerta
pan Josef Lacina
Další oslavenkyní je paní Blažena Blažková.
Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 2/2016 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 3. 2016.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 25. března 2016
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 8. 2. 2016 projednalo zejména:
•	Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách z Českého statistického úřadu
•	KPÚ Křeničná – oznámení o zahájení řízení a pozvánka na jednání
•	Žádost Istav Media, s.r.o. o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.
•	Návrh zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Středočeského
kraje
•	Rozhodnutí KÚ o odvolání proti
zamítnutí žádosti o povolení ČOV
•	Souhrnný dotační vztah na měsíc
leden 2016
•	Upozornění KÚ na problematiku
některých agend v působnosti obce
•	Přehled cenových kontrol za rok
2015

I

chotilsk¯

•	Vyúčtování nákladů na poskytování sociálních služeb za rok 2015
•	Omluva pana V. Šmeráka z účasti
na projektu Drtinova rozhledna
•	Posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 Obce Chotilsko
•	Sdělení MV ČR o vykonávání činnosti veřejného opatrovníka
•	Informace MZe o dotačních programech vyhlášených MZe
•	Opatření obecné povahy Národní
plán povodí Labe, Odry a Dunaje
•	Nabídka na zpracování zadávacích řízení od společnosti ARPUS
Trade s.r.o.
•	Konečné vyčíslení rekonstrukce hasičské zbrojnice v Záborné
Lhotě – rekonstrukce celkem stála
1.031.667,- Kč
zpravodaj
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•	Informace o přemístění autobusové zastávky do obce Křeničná
•	Konání akce k výročí otevření původní Drtinovy rozhledny – akce
se bude konat v průběhu června,
bližší termín bude upřesněn, budou vydány publikace k výročí
otevření
•	Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu obce na rok 2016
•	Žádost o povolení umístění prodejního stánku se zmrzlinou na Staré
Živohošti
•	Žádost o umístění plovoucího zařízení (mola) pro stání plavidla
ve Smilovické zátoce

• Cenovou nabídku poradenských
služeb BOZP od společnosti BEZPO
Benešov s.r.o.
•	Návrh kupní smlouvy na dodávku
přírodního drceného kameniva
z lomu Bělice
•	Nabídku na výrobu a instalaci al.
rolety do prostoru IC V Drtinově
galerii v Chotilsku
•	Návrh příkazní smlouvy mezi
Obcí Chotilsko a GEMA spol. s r.o.
na výkon funkce technického dozoru v rámci akce „Odbahnění
a úprava rybníka Kuchyňka“
•	Žádost o podporu běžeckého závodu VLTAVA RUN 2016

•	Žádost MAS Brdy-Vltava o.p.s.
o poskytnutí dotace na zajištění
sociálních služeb

•	Dodatky pro rok 2016 ke smlouvám uzavřeným se společností DOKAS Dobříš s.r.o.

•	Návrh smlouvy mezi Obcí Chotilsko a ČEZ Distribuce, a.s. na navýšení jističe v kabinách

•	Návrh smlouvy o poskytování
právních služeb ve věci soudního
řízení o určení vlastnického práva
mezi Obcí Chotilsko a JUDr. Zorkou Černohorskou. Jedná se o určení vlastnického práva pozemků
týkajících se církevní restituce
v k.ú. Prostřední Lhota a Záborná
Lhota

•	Nabídku Fair Care s.r.o. na práce
projektového řízení po dobu přípravy a realizace záměru „Odbahnění a úpravy rybníka Kuchyňka“
• Podnět na změnu územního plánu obce u pozemku parc. č. 852, k.ú.
Prostřední Lhota
•	Návrh na prodloužení nájemních
smluv, které končí 31.01.2016, týkajících se obecních bytů v bytovém
domu Prostřední Lhota čp. 22
• Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

chotilsk¯

•	Návrh na výrobu propagační
skládačky k muzeím v Prostřední
Lhotě a Chotilsku
•	Kupní smlouvu na pozemek parc.
č. 442/15 (odděleno z pozemku
parc. č. 442/4) vše v k.ú. Křeničná
•	Usnesení okresního soudu v Příbrami k žalobě podanou na žalovaného (Obec Chotilsko) žalobcem
zpravodaj
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(Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou) k určení vlastnického práva k pozemkům v k.ú. Prostřední Lhota a k.ú. Záborná Lhota

•	Návrh o podání žádosti o dotaci
na opravu hasičského auta Tatra
815
-OÚ-

MASOPUST 2016
Již 14. ročník masopustního průvodu proběhl
dne 20. února a „kupodivu“ trasa průvodu vedla z Prostřední Lhoty
do Mokrska a zpět. Snad
i díky rozmarům počasí
(déšť, sníh, vítr) byla letošní účast masek v menším počtu než obvykle.
Ti, kdo se ale zúčastnili,
se zahřáli nejenom pohybem, ale i čajem a jinými
tekutinami a tak chladnější počasí nikomu z účastníků pochodu nevadilo. Poděkování patří organizátorům akce (za udržování tradice masopustu), hospodyňkám (za výborné
pohoštění po celé trase průvodu) a účastníkům průvodu (za dobrou náladu
v deštivém počasí). Zvláštní poděkování potom patří panu Martinu Moulíkovi, který se svým koňským spřežením odvezl většinu „malých“ účastníků
pochodu.
Přátelé, děkujeme!!!

III
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SPORT - FOTBAL
Rozlosování – jaro 2016
IV. třída skupina B - muži
kolo
12.

datum
10. 4.

den
Ne

hodina

mužstvo
xxx (volno)

13.

17. 4.

Ne

17:00

TJ Sokol Dublovice „B“

Prostřední Lhota

14.

23. 4.

So

17:00

Prostřední Lhota

TJ Vltavan Hříměždice „B“

15.

1. 5.

Ne

17:00

TJ Krásná Hora „B“

Prostřední Lhota

16.

7. 5.

So

17:00

Prostřední Lhota

TJ Tatran Sedlčany „C“

17.

14. 5.

So

17:00

SK Vysoký Chlumec

Prostřední Lhota

18.

21. 5.

So

17:00

Prostřední Lhota

TJ Sokol Jesenice

19.

29. 5.

Ne

17:00

TJ Sokol Kosova Hora

Prostřední Lhota
TJ Sokol Nová Ves p. Pl. „B“

Prostřední Lhota

20.

4. 6.

So

17:00

Prostřední Lhota

21.

12. 6.

Ne

17:00

TJ Sokol Nová Ves p. Pl. „C“ Prostřední Lhota

22.

18. 6.

So

17:30

Prostřední Lhota

FC Kňovice

G2D – o 19. – 23. Místo – starší přípravky 5+1
kolo

datum

den

4.

22./23. 4.

bude upřesněno

5.

30. 4.

So

6.

7. 5.

So

10:15
10:15

7.

14. 5.

So

8.

21./22. 5.

bude upřesněno

9.

28. 5.

So

10.

04. 6.

So

chotilsk¯

hodina

10:15

mužstvo
Sedlčany „B“

Prostřední Lhota

Prostřední Lhota

xxx (volno)

Prostřední Lhota

Milín „B“

Prostřední Lhota

Bohutín „B“

Daleké Dušníky

Prostřední Lhota

Prostřední Lhota

Sedlčany „B“

Prostřední Lhota

xxx (volno)

zpravodaj
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Vzpomínka
•	Dne 23. 3. 2016 by náš milovaný dědeček, tatínek a manžel
Josef Drobílek z Prostřední
Lhoty 18 oslavil své 75. narozeniny. Děkujeme všem, kteří
ho znali a věnují mu tichou
vzpomínku.
	Vnoučata Monika, Šárka, Jirka, Karolínka a Anička; děti
Zdeňka, Jiří, Miroslav a manželka Jiřina.
Monika Žohová
„Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý svět. O to těžší je ztratit je
a uchovávat jen ve vzpomínkách.“.

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. 1/2012, že
termín pro uhrazení uvedeného poplatku je do konce března příslušného
roku. Po tomto datu budou případné nedoplatky vymáhány soudní cestou.
–OÚ-

KNIHA O HISTORII CHOTILSKA
Zastupitelstvo obce schválilo vydání publikace o historii Chotilska a jeho
přilehlých obcí. Prosíme občany, kteří vlastní fotografie, pohlednice a případně textové dokumenty z doby minulé, aby je laskavě zapůjčili k uveřejnění v připravované publikaci. K poskytnutým fotografiím prosíme o jejich
popisy (osoby, místo, čas…). Veškeré materiály budou vráceny ve stavu, v jakém byly předány obecnímu úřadu. Předem děkujeme!
–OÚ-

V

chotilsk¯
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY V OBCÍCH
Z rozhodnutí zastupitelstva obce budou
ve dnech 9. 3. 2016 – 11. 3. 2016 připraveny
velkoobjemové kontejnery k „jarnímu úklidu“
domácností, sklepů a jiných prostor. Kontejnery budou umístěny v těchto obcích: Chotilsko
– parkoviště na návsi, Prostřední Lhota – před
bývalou hospodou na návsi a Záborná Lhota
před hasičskou zbrojnicí na návsi. Upozorňujeme občany, že kontejnery nejsou určeny k odkládání nebezpečného odpadu (termíny jeho
svozu byly uveřejněny ve zpravodaji v lednu
2016 a jsou vyvěšeny ve vývěskách v jednotlivých částích obce). Dále všechny žádáme, aby odpad odkládali pouze dovnitř těchto kontejnerů, a ne na volné prostranství ke kontejnerům!
–OÚ-

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
V druhé polovině roku 2015
proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice v Záborné Lhotě. Budova dostala
mimo jiné novou střechu,
okna, venkovní dveře a fasádní nátěr. Byly kompletně zrekonstruovány toalety
a osazena nová betonová
jímka. Celková výše rekonstrukce se vyšplhala na necelých 1,1 mil. korun, z toho
0,5 mil. korun bylo uhrazeno dotací poskytnutou
Krajským úřadem Středočeského kraje. Poděkování
patří všem, kteří se v menším či větším množství podíleli nějakým způsobem na tomto zdařilém díle. Největší „D Ě K U J E M E“ patří panu Zdeňku
Konvalinkovi, který obětoval nespočetně hodin ze svého času a byl vždy
ochotně nápomocen po celou dobu rekonstrukce, a paní Libuši Čampulkové, která se nejvíc podílela na úklidu a uvedení vnitřních prostor hasičské
zbrojnice zpět do provozuschopného stavu.

chotilsk¯

zpravodaj
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POZVÁNKY
SOBOTA

Běh na rozhlednu „Veselý vrch“

23. 4.
2016

ROZPIS ZÁVODU

Datum závodu: sobota 23. 4. 2016
Prezentace: restaurace U Ládi, Chotilsko - Prostřední Lhota 45, od 9:30 hodin. Prostřední Lhota leží na autobusové lince Praha - Sedlčany. Od autobusové zastávky je to k místu prezentace cca 300 m, za rybníkem
odbočit doprava směr Sejcká Lhota.
Start závodu: 10:30 hodin, start je cca 400 m od místa prezentace, po hlavní silnici směr Sedlčany, za statkem
na rozcestí, odbočka modré turistické značky doleva, cesta na start bude vyznačena fáborkem.
Délka tratě: 5,3 km
Popis tratě: lesní kros, stoupání 262 m, klesání 174 m. Trať vede terénem - lesní a polní cesty podél levého
břehu řeky Vltavy, začátek cca 100 m po asfaltu.
Cíl: rozhledna Veselý vrch, 489 m.n.m., v cíli
občerstvení.
Cesta zpět k místu startu: 1,5 km do Prostřední Lhoty, po žluté turistické značce
směr Živohošť, po 500 m na rozcestí odbočit
na modrou turistickou značku směr Prostřední Lhota.
Kategorie:
• Muži do 39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-69 let,
70 a více let
• Ženy do 39 let, 40-49 let, 50 a více let
• Nejlepší běžec a běžkyně Prostřední Lhoty
a Chotilska
Startovné: 50,- Kč
Ceny: Pro první tři závodníky v každé kategorii a pro nejlepšího místního běžce a běžkyni
věcné ceny
Závodí se dle pravidel atletiky a tohto rozpisu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Kontakt na pořadatele:
Libuše Vlachynská - tel.: 608 547 185,
e-mail: libuse.vlachynska@seznam.cz
Závod proběhne za podpory obce Chotilsko.

VII
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště2
1a/ okolí
2016

Mokrovratský

zpravodaj
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

Vážení spoluobčané,
letošní zima je pomalu na ústupu, sluníčko začíná hřát, dny se prodlužují a my se pomalu začínáme těšit na jaro a s ním spojený nejvýznamnější
křesťanský svátek, Velikonoce, spojené s památkou umučení a vzkříšení
(zmrtvýchvstání) Ježíše Krista. S účinností od tohoto roku byl Velký pátek
uzákoněn novým státním svátkem. Přejeme Vám příjemné prožití velikonočních svátků.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
Únorový kalendář
2. 3. 2016

zájezd MŠ do Divadla S + H do Prahy – „ Hurvínkovo přání“

MŠ

8. 3. 2016

autorské čtení

ZŠ

21. 3. 2016

vynášení Morany – vítání jara

ZŠ i MŠ

22. 3. 2016

tvořivé odpoledne s rodiči od 16.00 hodin –
Velikonoce

ZŠ i MŠ

24. - 25. 3.
2016

velikonoční prázdniny

ZŠ i MŠ

Vážení spoluobčané,
jaro už ťuká na vrátka, ale ještě bychom se rádi vrátili k událostem
v měsíci únoru.
2. února zhlédly naše děti divadelní představení „Nebojte se hastrmanů“
zaměřené na pomoc druhým, přátelství a kamarádství.

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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Mezi nejoblíbenější akce patří bezesporu exkurze do Čechovy stodoly
v Bukové u Příbramě. Tentokrát s námětem – masopust. Náš průvodce „řezník Krkovička“ seznámil děti se zvyky a obyčeji, které toto období provází.
Děti měly velmi dobré předchozí znalosti získané během minulých mokrovratských masopustů, kterých se některé děti osobně účastní, a za správnou odpověď na otázky řezníka Krkovičky byly odměněny. Nechyběly ani
tvořivé dílničky, ve kterých si děti vytvořily masopustní masky. Takto získané dovednosti využily při školním karnevalu, který se konal o masopustním úterý 9. února a byl plný tance, her a soutěží. Motivací byl košíček plný
sladkostí a nechyběla ani tombola.
Od 15. února čekaly na děti prázdniny, ve kterých nabraly sílu k další
práci, poučení, ale i zábavě. S dalšími akcemi, které budou následovat, se
opět setkáme v našem Zpravodaji nebo na našich webových stránkách.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
USNESENÍ ZE ZÁPISU Č. 12/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 20. 1. 2016 od 19.00 hodin
• USNESENÍ Č. 1-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí
zapisovatelku JUDr. Veroniku Kučíkovou a jako ověřovatele zápisu
Mgr. Jiřinu Zorkovou a p. Karla Kaláta
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 2-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 20. 1. 2016 takto:
1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi Obcí Mokrovraty a Zemědělskou společností Dobříš, spol. s r.o.
2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

II

MOKROVRATSK¯

mezi Obcí Mokrovraty a paní V. Ř.
3. Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce a modernizace místních komunikací.
4. Příkazní smlouva o zabezpečení
přípravy žádosti o dotaci na opravu vnějšího pláště budovy Základní školy a Mateřské školy v obci
Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty a firmou Witero s.r.o.
5. Žádost o dotaci na projekt „Oprava vnějšího pláště budovy Základní školy a Mateřské školy v obci
Mokrovraty“ ze Středočeského
fondu rozvoje obcí a měst 2016
6. Žádost o změnu územního plánu
7. Oznámení Stavebního úřadu Nový
zpravodaj
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Knín o zahájení územního řízení
a pozvání k veřejnému ústnímu
jednání
8. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 3-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Mokrovraty a Zemědělskou společností Dobříš, spol.
s r.o. a pověřuje starostku k jejímu
podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 4-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Mokrovraty
a paní V. Ř. a pověřuje starostku
k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 5-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje
- Výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce a modernizace místních komunikací.
- Hodnotící komisi ve složení: p. Michaela Švecová, p. Stanislava Ecklová a p. Pavel Vohralík, náhradník MgA. Pavel Griz.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 6-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Příkazní smlouvu o zaMOKROVRATSK¯

bezpečení přípravy žádosti o dotaci
na opravu vnějšího pláště budovy Základní školy a Mateřské školy v obci
Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty
a firmou Witero s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 7-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje podání žádosti o dotaci
na projekt „Oprava vnějšího pláště
budovy Základní školy a Mateřské
školy v obci Mokrovraty“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst
2016 a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt ve výši minimálně
5% z celkových nákladů projektu.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 8-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty zamítá žádost pana Z. P. o pořízení
změny územního plánu obce Mokrovraty spočívající v tom, že žádá u pozemků parc. č. 168/1, 168/2 a 168/3
v k.ú. Mokrovraty změnit v územním plánu tyto pozemky na funkční
plochu s možností umístění nerušící
výroby – skladového areálu
a dále zamítá žádost pana M. N.
o pořízení změny územního plánu
obce Mokrovraty spočívající v tom,
že žádá u části pozemku parc. č.
167/17 v k.ú. Mokrovraty změnit
v územním plánu část tohoto pozemku na funkční plochu bydlení.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů
Proti: 8 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
• USNESENÍ č. 9-12/2016
Zastupitelstvo obce Mokrovraty nesouhlasí se započatým zahájením
územního řízení Stavebního úřadu
MěÚ Nový Knín o vydání územnízpravodaj
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ho rozhodnutí o umístěním stavby
manipulační plochy pro přípravu
stavby skladu zemědělských a lesnických produktů na pozemku parc.
č. 168/1, 168/2 a 168/3 v katastrálním
území Mokrovraty.
Obec Mokrovraty opakovaně písemně upozorní na protiprávní jednání
vlastníka pozemků parc. č. 168/1,
168/2 a 168/3 v katastrálním území
Mokrovraty a bude požadovat, resp.

trvat na tom, aby Stavební úřad MěÚ
Nový Knín zahájil řízení o odstranění terénních úprav na pozemcích
parc. č. 168/1, 168/2 a 168/3 v katastrálním území Mokrovraty, tak jak
bylo uvedeno v Protokolu z místního
šetření dne 18. 12. 2015, č.j. MDOB
33632/2015/Pal.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů
Proti: 8 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

K bodu 6/
Starostka obce předložila zastupitelům žádost o změnu územního plánu,
kterou znovu podal 22. 12. 2015 pan Z. P., a to podle § 46 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jako vlastník pozemků parc. č. 168/1, 168/2 a 168/3 v k.ú.
Mokrovraty žádá změnit v územním plánu tyto pozemky na funkční plochu
s možností umístění nerušící výroby – skladového areálu. Starostka obce
sdělila zastupitelům, že uvedené pozemky jsou v územním plánu obce určeny k funkčnímu využití jako orná půda.
Dále předložila zastupitelům žádost pana M. N. ze dne 17. 12. 2015, v níž
tento požaduje zařazení části pozemku parc. č. 167/17 v k.ú. Mokrovraty
do změny územního plánu obce Mokrovraty.
Zastupitelé se shodli na tom, že shodně jako v jiných případech nebude pořízena žádná změna územního plánu, když obec disponuje platným územním plánem, podle něhož je možné využít pro výrobu a skladování cca 63 %
plochy pozemků a pro zastavění objekty bydlení cca 80 % plochy pozemků
(určených ve stávající územně plánovací dokumentaci pro uvedená funkční využití). Současně zastupitelstvo vzalo na vědomí stanovisko Městského
úřadu Dobříš, které pořízení změny č. 5 územního plánu obce Mokrovraty
nedoporučuje.
K bodu 7/
Zastupitelstvo obce projednalo informaci starostky obce o tom, že na žádost
pana Z. P. bylo stavebním úřadem MěÚ v Novém Kníně zahájeno územní
řízení a současně s tím bylo nařízeno na den 26. 1. 2016 od 9:00 hod. veřejné ústní jednání v této věci. Obec Mokrovraty je účastníkem tohoto řízení. Pan P. podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
manipulační plocha pro přípravu stavby skladu zemědělských a lesnických
produktů na pozemku parc. č. 168/1, 168/2 a 168/3 v katastrálním území
Mokrovraty dne 22.12.2015. Již před tímto datem však proběhlo z důvodu
zjištění neoprávněných zemních prací (sejmutí ornice z předmětných pozemků panem P.) dne 18. 12. 2015 místní šetření na pozemku parc. č. 171/38,
které bylo svoláno Městským úřadem Dobříš, odborem výstavby a životního
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prostředí, a to i za účasti zástupce jmenovaného stavebního úřadu. Na tomto místním šetření bylo ze strany zástupce stavebního úřadu konstatováno,
že bude zahájeno řízení o odstranění stavby, resp. terénních úprav, které
pan P. na pozemcích provedl. Obec Mokrovraty vyjádřila s terénními úpravami nesouhlas a žádala o zahájení řízení o odstranění terénních úprav.
Toto řízení o odstranění terénních úprav dosud zahájeno nebylo. V oznámení Stavebního úřadu Nový Knín o zahájení územního řízení ze dne 22.
12. 2015 se uvádí, že jde o záměr umísťovaný v území, ve kterém nebyl
vydán územní plán. Tato informace se nezakládá na pravdě. Územní plán
obce Mokrovraty uvedené pozemky řeší a vymezuje jejich funkční využití
jako ornou půdu. Vzhledem k závažnosti situace bude obec ve věci jako
účastník řízení zastoupena advokátem, který podá námitky k zahájenému
územnímu řízení a vyjádří v nich nesouhlas s umístěním výše uvedeného
stavebního záměru, včetně odůvodnění tohoto nesouhlasu.
Stanislava Ecklová
starostka obce

NOVÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Začátkem února 2016
byla uvedena do zkušebního provozu nová
mechanicko-biologická
čistírna odpadních vod
(ČOV). Nahradí tak dvě
kořenové čistírny odpadních vod, které obec
Mokrovraty používala
(KČOV I od roku 1998,
KČOV II od roku 2000).
Jejich čistící funkce
spočívala na tzv. mokřadním principu, kdy
předčištěná voda natékala do jednotlivých
kořenových polí řazených v sérii, osazených
bahenním
rákosem
a chrasticí rákosovitou v propustném kameninovém podloží. Organické látky byly v tomto kořenovém systému odbourávány vzdušným kyslíkem a nerozpustné látky odfiltrovány. Vzhledem k tomu, že vyčištěná voda po více
jak deseti letech provozu již plně nesplňovala stupňující se legislativní nároky na vypouštěné vody, kořenová pole se zanášela, rozhodla se obec
k výstavbě mechanicko-biologické ČOV. Pro potřebu obce byla vyprojektoMOKROVRATSK¯
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vána ČOV pro 1000
e k v iva l e nt n í c h
obyvatel, což je
dostatečná rezerva pro rozumný
nárůst
obyvatel
obce. Po několika
podaných
žádostech obce o dotace
od roku 2009 bylo
až v roce 2014 obci
vyhověno. Ministerstvo
zemědělství ČR poskytlo
naší obci dotaci
na výstavbu ČOV
ve výši 5 639 tis.
Kč a obec financovala tuto stavbu
z vlastních zdrojů
ještě částkou 5 579 tis. Kč. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma IMOS
group s.r.o., která započala s výstavbou v dubnu 2015 a v prosinci 2015 stavbu dokončila. 21. ledna 2016 vydal MěÚ Dobříš, odbor životního prostředí,
rozhodnutí o povolení zahájení zkušebního provozu. Po nabytí právní moci
tohoto rozhodnutí byly vpuštěny kanalizační splašky na novou ČOV. Zařízení pracuje v plně automatickém provozu a drobné závady budou ve zkušební době dodavatelem stavby odstraňovány. ČOV je umístěna nad stávající
KČOV I a je do ní sveden stávající kanalizační řad. Vyčištěná voda je svedena do recipientu levostranného přítoku Kocáby a bude splňovat náročné
podmínky na vypouštěné vody. Stavba nepůsobí rušivě na okolní přírodu
a nebude obtěžovat okolí ani hlukem ani zápachem a přispěje tak ke zkvalitnění života občanů naší obce i ochraně životního prostředí. Dík za to patří
bývalému starostovi Ing. Feglarovi za správné směrování finančních prostředků na budoucí potřeby naší obce a pak zvláště starostce p. Ecklové,
která s nevšedním zájmem a pílí tuto akci realizovala.
Závěrem bych chtěl apelovat na občany naší obce, aby do kanalizace
nevylévali ropné produkty, rostlinné a minerální oleje, ředidla, žíraviny
apod., neboť tyto látky silně ohrožují mikrobiologický proces čištění a při
větším množství mohou způsobit havárii čistícího procesu.
Bohumil Chlumecký
vodohospodář obce
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MOKROVRATSKÝ MASOPUST

foto: Martina Freislebenová

Letošní průvod masek se naší obcí vydal v sobotu 6. února. Po tradičním
zahájení masopustu paní starostkou jsme vyrazili se zapůjčeným klíčem
od obce „masopustním povozem“ na Pouště, do Vil a pak do Mokrovrat.
Průvod jako každoročně navštívil dům od domu, aby se s místními poveselil. Hostitelé byli opět velice štědří a všem maškarám připravili výborné občerstvení a dobrou kořaličku. Hlavním smyslem obchůzky je zábava
a legrace, a tak děkujeme za vstřícnost občanů naší masopustní taškařici
a toleranci za občasné poškádlení od masek. Masopustní veselí bylo zakončeno jako každý rok „zastřelením medvěda“.
Po průvodu bylo možno pokračovat v zábavě při muzice v restauraci
U Josefa. Peníze z kasiček budou použity na akce pro děti v Mokrovratech,
které nás v budoucnu čekají a pro děti z MŠ a ZŠ Mokrovraty. Všem moc děkujeme a doufáme, že i napřesrok bude tradice zachována v hojném počtu
masek, zastávek a přihlížejících.
Petra Soukup Ecklová

Z REDAKCE
Vážení spoluobčané,
v případě zájmu o Vaši inzerci v Mokrovratském zpravodaji se obracejte
na elektronickou adresu obce : mokrovraty@volny.cz do 20.-tého každého
měsíce. Obec má právo na jazykovou i další korekturu, která nezmění smysl
textu, včetně krácení textu.
Děkujeme Vám za to, že se svými příspěvky podílíte na konečné podobě
Mokrovratského zpravodaje. Žádáme Vás, abyste Vaše příspěvky posílali
na OÚ Mokrovraty (mokrovraty@volny.cz), a nikoli na MěÚ Nový Knín, a to
pokud možno nejpozději do 23. dne příslušného kalendářního měsíce.
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FREGATTA
MĚCHENICE
Restaurace a cukrárna

přijme cukrářku
(prodavačku)
Informace na tel.:

777 209 012

www.fregatta.cz

INZERCE

PRO NOVÝ KNÍN
A OKOLÍ

Vytiskneme Vaše opravdu velké
| BANNERY
| PLAKÁTY
| FOTOGRAFIE
| SAMOLEPY
| TAPETY

www.r55.cz | tel.: 251 550 087

Římskokatolická farnost
Starý Knín
Vás srdečně zve
na postní koncert

G. B.
PERGOLESI:

STABAT
MATER
v sobotu 19. března 2016 od 15:30 hod
do chrámu svatého Františka
ve Starém Kníně.
Vstupné je dobrovolné.
Účinkuje ženský chrámový sbor v Novém Kníně, hosté z komorního sboru
Krásky z Příbrami a sólisté za varhanního doprovodu MUDr. J. Plačkové,
pod vedením Michaela Havlíčka.

