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SLOVO STAROSTY

INZERCE

Obecně prospěšná společnost ČAP hledá posilu do svého týmu na pozici

LEKTORKA do dětské skupiny
Zelený Čáp – Nový Knín

Do našeho týmu hledáme posilu na pozici lektorky-pečující osoby.
Pracovní náplní této pozice je péče o svěřené děti, tvoření programu s dětmi,
příprava výtvarných a jiných pomůcek, pomoc dětem při všech činnostech
v dětské skupině, příprava svačin. V našich dětských skupinách pečujeme vždy
maximálně o 12 dětí ve věku 2-6 let, nabízíme individuální přístup, preferujeme
častý pobyt v přírodě.

Vážení spoluobčané,
věřím, že si užíváte prázdnin a letošního léta.
Jelikož se od příštího roku bude měnit systém svozu odpadu prostřednictvím svozové společnosti vlastněné dobrovolným svazkem obcí Technické
služby Brdy a Hřebeny, kterého je Nový Knín součástí, věnujte pozornost
článku s informacemi uvnitř tohoto Zpravodaje.
Jako většina z vás, tak i já využiji toto léto k dovolené, kterou budu čerpat
od 31. 7. do 13. 8. Během této dovolené se v neodkladných případech obraťte
na pana Pavla Foltýna.
Přeji krásný zbytek léta.

Požadujeme:
¥ Pedagogické, sociální, zdravotní vzdělání nebo Kurz profesní kvalifikace
chůvy podmínkou
¥ Láskyplný vztah k dětem, empatii
¥ Zodpovědnost, spolehlivost, loajalitu, flexibilitu
¥ Uvítáme tvůrčí osobnost s dobrými nápady
¥ Řidičský průkaz sk.B a automobil podmínkou
¥ Vítána praxe při péči o děti, vč. vedení kroužků, dětských táborů apod.
¥ Nástup IHNED, příp. co nejdříve

Petr Chmelík, starosta města

Nabízíme:
¥ Zkrácený úvazek, možnost spolupráce i formou brigády (např. pro
studenty VŠ)
¥ Mzda 140,-kč/hod.
¥ Zaměstnanecké výhody (např. příspěvek na stravné, služby péče o Vaše
děti)
¥ Příjemný a pohodový kolektiv a pracovní prostředí
¥ Kreativní a smysluplnou práci s dětmi
¥ Možnost stravování
V případě zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis s motivačním
dopisem na kontaktní osobu:
Magdaléna Jíra, tel. 604 704 702, E-mail: magdalena@lidelepe.cz
Další informace o nás naleznete na www.dccap.cz
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 57/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 28. 6. 2021
USNESENÍ č. 1 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 5 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje pronájem části pozemku parc. č.
424/2 v k.ú. Starý Knín společnosti
AGRO VAjKub s.r.o., za účelem využití pro pastvu ovcí o rozloze 2.700
m2 za cenu 625,– Kč za rok.

USNESENÍ č. 2 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín projednala informace předsedy a zástupců
SK Nový Knín o plánovaných akcích
a investicích spolku a možnost sloučení SK Nový Knín s TJ Sokol Nový
Knín se závěrem, že Město Nový
Knín zajistí schůzku SK Nový Knín
a TJ Sokol Nový Knín k projednání
případného vstupu fotbalového oddílu pod TJ Sokol Nový Knín.

USNESENÍ č. 6 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost SK Nový Knín o poskytnutí
finančního
příspěvku
na rok 2021 a schválení dodatečné
finanční podpory a postupuje žádost k projednání sportovní komisi
a následné rozhodnutí na příští zasedání rady.

USNESENÍ č. 3 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost XXXXXXXXX o přijetí opatření ke kalamitnímu stavu
před domem č.p. 365 v ulici Kozohorská, způsobeného přívalovým
deštěm 23. 6. 2021.

USNESENÍ č. 7 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění provozování veřejného pohřebiště mezi
Městem Nový Knín a Obcí Velká
Lečice.

USNESENÍ č. 4 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
žádost ředitele Základní školy Nový
Knín o přidělení služebního bytu.
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USNESENÍ č. 8 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60,
140 00 Praha 4.

je odměnu řediteli Základní školy
a Mateřské školy Nový Knín ve výši
30.000,– Kč.
USNESENÍ č. 1 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje zaslání dopisu na Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor dopravy, v kterém vyjadřuje hrubou nespokojenost se stavem komunikací
ve správě Správy a údržby Středočeského kraje.

USNESENÍ č. 9 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční dar Obci Mikulčice na Moravě ve výši 20.000,– Kč.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 28. 6. 2021

USNESENÍ č. 10 – 57/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvalu-

SDĚLENÍ RADNICE
Novinky v odpadovém hospodářství
Na červnovém zasedání zastupitelstvo schválilo vstup do dobrovolného
svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny, kde budeme společně
s obcemi Mníšecka řešit odpadové hospodářství na území města.
Zakládajícími obcemi jsou Mníšek pod Brdy, Nový Knín, Voznice,
Jíloviště, Trnová, Klínec, Čisovice a Zahořany. Do budoucna se
předpokládá zapojení i jiných obcí.
Proč řešení odpadu dobrovolným svazkem obcí?
Důvodů je několik. Především získávají obce prostřednictvím vlastní svozové firmy přehled nad tím, co její občané skutečně likvidují a jaké množ-
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ství. Obec má přímý vliv na cenu, za kterou odpad likviduje. Prostřednictvím svazku obcí se řeší odpady jednotným způsobem a je snazší získat dotaci například na pořízení nádob na tříděný odpad pro jednotlivé
domácnosti.
Za loňský rok dotovalo město odpadové hospodářství částkou 2,4 milionu
Kč. Za současný rok to bude pravděpodobně ještě více díky změně svozové
firmy. Toto byl hlavní impulz, proč jsme se rozhodli pro řešení odpadů společně s ostatními obcemi.
Jaké změny občany čekají?
Kromě toho, že v ulicích uvidíte nové svozové auto, se občanů změna nijak nedotkne. Stále vyndáte svoji nádobu na SKO v určený den k vývozu
a po vysypání opět uklidíte. Podle kalkulace na likvidaci odpadů vlastní svozovou společností bude pravděpodobně nutné upravit výši poplatku za vývoz. V současné době platíme svozové firmě za týdenní vývoz
3.540,– Kč ročně, ale poplatek občanů za tento svoz je ve výši 2.100,– Kč.
Vlastní svozovou firmou určitě snížíme náklady na svozy, ale jistě se nedostaneme na stávající výši poplatků, který se po několik let nezvyšoval a bude jej nutné navýšit. Pokud přestaneme likvidaci odpadů dotovat, můžeme takto získané finance investovat jinde, například do oprav
komunikací.
Do budoucna je cílem v Novém Kníně a ve všech svazkových obcích zavedení „Door to door“ systému.
Co je „Door to door“ systém třídění a bude v obci zaveden?
Cílem dobrovolného svazku je pro jeho obce zavést v dohledné době systém třídění Door to door“ s využitím dotací na pořízení nádob pro jednotlivé domácnosti. Každá domácnost by tak dostala zdarma žlutou nádobu
na plast, modrou na papír a hnědou na bioodpad. Tento systém možná znáte ze sousední Dobříše, ovšem místo pytlů by bylo využito nádob. Výhodou
tohoto systému je pro občany komfort při třídění odpadů, kdy tříděný odpad jim bude odvezen přímo od jejich domu. V obcích, kde byl tento systém
zaveden, významně vzrostl podíl vytříděného odpadu a klesl podíl SKO.
Věříme, že stejný efekt bude i v Novém Kníně a uděláme tak správný krok
k ochraně životního prostředí, ale také k finanční úspoře, protože poplatky za skládkování budou každým rokem stoupat a čím víc vytřídíme, tím
více ušetříme. Dalším přínosem pro vzhled města je zmenšení počtu stávajících sběrných míst po obci, neboť každý bude svůj odpad třídit doma.
Jak třídit, než bude zaveden „Door to door“ systém?
Než bude v Novém Kníně zaveden „Door to door“ systém, tak lze nadále
využít stávající sběrná místa, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný od6
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pad a samozřejmě sběrný dvůr, kde můžete vytříděný odpad odevzdat.
Pokud máte vytříděný odpad ve větším množství a nechcete ho postupně
vhazovat do kontejnerů, nenechávejte ho v pytlích volně na sběrných místech, ale využijte sběrného dvora, kde můžete odpad bezplatně odevzdat.
A co podnikatelé?
V připravovaném systému se počítá i se zapojením podnikatelů, ovšem už
nyní mají podnikatelé povinnost svůj odpad likvidovat a také evidovat.
Za tímto účelem doporučujeme všem podnikatelům kontaktovat například
sběrný dvůr v Novém Kníně. Vyhnete se tak dohadování s úřady v tom lepším případě, nebo finančnímu postihu v případě horším.
Odpadové hospodářství bylo v minulosti tak trochu opomíjeno, ale nová
legislativa nutí obce se touto problematikou začít důkladněji zabývat
a nový dobrovolný svazek obcí může v tomto Novému Knínu výrazně pomoci. Další informace k řešení odpadů budeme průběžně zveřejňovat.

SLOŽKY
DLUHOVÁ PORADNA CHARITY STARÝ KNÍN
Charita Starý Knín v květnu 2020
otevřela v Dobříši Dluhovou poradnu, kterou najdete v Domě nad Vodou v Pražské ulici 271. Pokud jste se
dostali do problémů s dluhy, potřebujete se poradit se snížením dluhů,
s nastavením splátek, zastavit nezákonné exekuce nebo zpracovat návrh na oddlužení, přijďte se poradit. Provozní doba poradny záleží
na domluvě s dluhovými poradkyněmi. Na konzultaci je nutné se předem objednat na tel: 605 837 682,
734 687 317 nebo email: socialnipracovnik@socialnipece.cz; poradna@socialnipece.cz.
Služba je poskytována bezplatně.
7
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KONANÉ AKCE

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Pozvánka na Den soutěží v požárním sportu
Kdy: V sobotu 28. srpna 2021
Kde: Tradičně za Zahradníčkovou pilou v Novém Kníně
Program:
13:00 hod.
17:00 hod.
20:00 hod.
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– 8. ročník soutěže dětí a mladých hasičů,
a to O putovní sekyru starostky SDH Nový Knín.
– 17. ročník soutěže družstev mužů a žen s PPS 8,
a to O putovní pohár starosty města Nový Knín.
– 14. ročník soutěže družstev mužů a žen s PPS 12,
a to O putovní pohár velitele sboru SDH Nový Knín.

Startovné pro družstva činí 200 Kč.
Prosíme o zaregistrování se do soutěže na e-mail
sdh.novyknin@seznam.cz nebo telefonicky na 736 452 722
– Lukáš Dragoun.
Zveme všechny občany Nového Knína a jeho okolí. Zveme všechny
příznivce hasičů. Těšíme se na vaši účast a podporu soutěžících. Teplé i studené občerstvení bude po celý den zajištěno. Ve večerních hodinách možnost pečení vuřtů u táborového ohně.
S pozdravem vaši hasiči Nový Knín

Ještě k přívalovým dešťům
O řádění živlů v našem městě v druhé polovině června jsem už cosi
napsal jak do svého blogu, tak do Novoknínského zpravodaje. Vyjádřil jsem mj. povzdech nad tím, že na svažitých pozemcích, z nichž stéká voda do intravilánu, se často pěstuje kukuřice, což je monokultura,
která právě dvakrát nepřispívá k zadržování vody v krajině.
Prvního července jsem při procházení městem potkal některé z postižených
spoluobčanů, kteří mě upozornili ještě na jednu věc: koryto (vlastně taková
menší rokle), které ústí do Kocáby v Kozohorské ulici mezi domy 366 a 370
a nyní končí asi 150 od okraje intravilánu, bývalo údajně výrazně delší a sahalo téměř až na Chramiště. V případě většího deště tak část vody stékala
jím, a nikoli jako nyní kolem Vandrouše (oficiálně Vondrova vrchu, 393 m)
do potoka, který má v takovém případě co dělat už s tím, aby pobral vodu,
přitékající od Betléma a od Kavčic. Zvlášť když i v jejich okolí se pěstují plodiny, které ty vodní masy také až tak snadno nezadrží. Později žel byla větší
část délky tohoto koryta zasypána a v polích byla spáchána tzv. „meliorace“.
Výše uvedené skutečnosti jsem si nepamatoval, tudíž za uvedenou informaci nemohu ručit úplně stoprocentně. Našel jsem však fotografickou mapu
z 50. let 20. století (konkrétně Nový Knín byl snímkován v roce 1953)1 a toto
snímkování – ač to není zcela zřetelné – se zdá potvrzovat, že nějaké koryto tam opravdu existovalo i výše „proti proudu“, i když už zřejmě nešlo o tak
hlubokou rokli, jako kousek nad vyústěním do Kocáby v Kozohorské ulici.
Příslušnou část snímkování přikládám. Úplně nahoře je vidět Kozohorská
ulice, hned pod ní zčásti již rozparcelované, ale dosud téměř nezastavěné Jalovčiny, vpravo dole je okraj Vandrouše (Vondrova vrchu).
Jelikož v souvislosti s očekávatelnými klimatickými změnami podobné přívalové deště budou zřejmě častější (tornádo, které v červnu zpustošilo několik
moravských obcí, také dosud nebylo v oněch končinách právě důvěrně známým jevem), asi by stálo za to zamyslet se, zda by nebylo od věci ono koryto nějak obnovit, i když jednoduché to určitě nebude. Například i proto, že
po části bývalého koryta nyní vede polní cesta, kterou nelze jen tak přesunout, mimo jiné proto, že byla zrekonstruována a vyasfaltována za státní peníze v rámci komplexních pozemkových úprav. Asi nejvíce to vadí v místech,
kde cesta prochází v zářezu podél pruhu stromů (zejména akátů a vrb) asi
1
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T yto historické ortofotografické mapy byly původně dostupné na adrese kontaminace.cenia.cz, ale z důvodu použití
zastaralé technologie (již nepodporovaný formát Adobe Flash) byl tento web zrušen a ono snímkování přesunuto
na adresu https://geoportal.gov.cz/web/guest/map.
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70 až 130 metrů jižně od nynějšího horního konce strouhy. V těch místech koryto vedlo souběžně s tímto pruhem po jeho levé (západní) straně, zatímco
tehdejší polní cesta po straně pravé (východní).
Lze uvažovat, zda by případně neměla být přijata jiná opatření, která
by pomohla vodu v krajině zadržet či aspoň pozdržet a tím aspoň zmírnit
škody, které při takovém brblání Matičky Přírody zákonitě vznikají. Mám
na mysli například suché poldery (či poldry), které by se v případě přívalového deště naplnily vodou a případnou záplavovou vlnu buď zmírnily,
nebo alespoň pozdržely. Samozřejmě je otázkou, kde by mohly být. V případě této části města mě napadají dvě místa. Tím prvním je občas vysychající
(ale nyní bujně tekoucí) potůček v místech, kde obtéká severozápadní okraj
Vandrouše . A tím druhým je potok, který přitéká od Kavčic. Na něm si dokážu představit suchý polder kousek nad místem, kde přibírá přítok tekoucí
kolem někdejšího Betléma. Zhruba tam, kde v jeho nivě rostou houštiny olší
a dalších vlhkomilných dřevin. Ty by tam nejspíš mohly zůstat – právě proto, že jde o porost vlhkomilný, případné několikadenní zaplavení by ho snad
nemělo ohrožovat. Podotýkám však, že nejsem v této věci odborník, takže
může jít z věcného hlediska o naprosté nesmysly.
Například bych se nedivil, pokud by geologické poměry něco takového
buď znemožnily, nebo neúměrně prodražily. Ale i kdyby ne, je nutné počítat
s dalšími komplikacemi. Lze očekávat problémy s vlastnickými vztahy k pozemkům a nastat mohou i jiné potíže. A samozřejmě vyvstává otázka, kdo by
tu „legraci“ zaplatil. Vypisuje na to nějaké dotační tituly třeba Ministerstvo
životního prostředí či Ministerstvo zemědělství? A zase: i kdyby ano, jaká
by byla spoluúčast města?
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Každopádně by šlo o běh na hodně dlouhou trať. Už proto, že úřední šiml je
kůň, který by Velkou pardubickou vyhrál jen v případě, že by proti němu
nasadili hlemýždě, a to ještě chromé. Na druhé straně se ale obávám, že
nějakým zásahům (vedle toho, že samozřejmě je nutné opravit poničenou část ulice) se zde opravdu nevyhneme, nemají-li někteří spoluobčané
(o spoluobčankách nemluvě) pravidelně trpět škody působené počasím,
jaké se v posledních letech téměř stává spíše pravidlem než výjimkou.
Miloš Hlávka

Prosba
V letošním roce jsme všichni absolventi ZŠ Nový Knín z roku
1971 již ve věku 65 let a tak bych ráda, abychom se potkali.
Marie Bendová, nyní Šretrová,
můj kontakt: matka57@seznam.cz, tel.: 728 723 616.
Prosím, ozvěte se.

PODĚKOVÁNÍ
Kolektiv textilní dílny Rukama Nohama Dobříš Charity Starý
Knín děkuje SDH Chotilsko za výbornou spolupráci a odvoz materiálu (polštáře, peřiny a ložní prádlo) do moravských obcí postižených tornádem v neděli 4. 7. 2021.
Za CHSK Š. Fouknerová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom moc poděkovat Sboru dobrovolných hasičů
za obětavou pomoc při odčerpávání vody ze sklepa dne 24. 6.
2021 a následující týden 30. 6. po půlnoci za pomoc a půjčení centrály při výpadku elektrické energie, abychom mohli mít zapojený kyslíkový přístroj. Jejich ochota a mile lidský přístup nás zahřál u srdce a moc pomohl v těch vypjatých situacích.
Děkujeme a přejeme všem jejich členům hodně zdraví, sil a méně
katastrof.
Vděčni Kalertovi
10
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou Bohoušovi a Honzíkovi Kohoutovým za velkou pomoc při odklízení bahna, větví, toal. papírů a hadrů,
které nám z 23. 6. na 24. 6 . 2021 nadělila, jako již poněkolikáté, odborně zabudovaná kanalizace. Stejná situace se opakuje
u "Basů", kde toho měl majitel dost, a tak našel nouzové řešení.
Dále děkuji Michalovi za úpravu cesty při příjezdu k našemu
domu. Mluvím o stále více vymleté příjezdové cestě od Hřbitovní
ulice. Několikrát jsem na tuto situaci upozorňovala, samozřejmě
marně. Obsypal i obnažený kanál u domu čp. 118. Není to poprvé,
ovšem kdo vlastní nemovitost nebo byt na kopci, toho se tyto problémy netýkají.
Je jedno, že se nám ničí majetky, včetně aut. Mít služební auto,
bylo by mi to jedno. Nevím, jak se máme bránit. Tato situace se
opakuje od r. 2013.
Je smutné, jaký přístup k občanům je ze strany úřadu, který by
měl chránit nejen občany, ale i jejich majetky. Občanům doporučuji, aby až pojedou do Mníšku, otevřeli oči na Nové Vsi pod Pleší
a pokochali se pohledem na krásně vybudované chodníky. Nikdo
nepozná, že se tam budovala kanalizace!
Jako občané Zlatohorního města Nový Knín můžeme jen závidět!!
Šrámková

Jubilanti měsíce
V letním srpnu oslaví neuvěřitelné narozeniny pan Jindřich Špinar.
Jubileum mají pan Bohumil Hrubý, paní Helena Nová a pan Bohuslav Ďuriga. Kulatiny slaví také pan Václav Krotil. Dalšími oslavenci jsou paní Zdenka Matějíčková, pan Jan Záruba, paní Jana Holá
a paní Jana Rambousková.
Vám všem přejeme hodně zdraví, spokojenosti a optimismu.

12

Hledá na pozici řidiče
s ŘP skupiny C.
Práce v okolí
Nového Knína a Dobříše.
Příjemný kolektiv a dobré
platové ohodnocení.
V případě zájmu volejte na tel. č.:

724 525 565
nebo

721 463 363
13
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CHARITA STARÝ KNÍN
Dluhová poradna Charity Starý Knín
263 01 Dobříš, Pražská 271

Poskytuje pomoc v těchto oblastech:


Mapování dluhů (výpisy soudních řízení, žádosti o aktuální výši dluhů)



Podávání námitek k promlčeným dluhům



Exekuce (vyjádření k výzvám exekuce, návrhy na snížení splátek, poradenství ohledně práv a
povinností dlužníka i věřitele)



Doprovody na jednání s věřiteli, pomoc se sepisováním žádostí na jednotlivé úřady



Poradenství ohledně insolvence (sepisování insolvenčního návrhu, podpora v průběhu celého
procesu, jednání s insolvenčním správcem, schůzky k přezkumu pohledávek apod.)



Řešení bytové oblasti (hledání možností levnějších nájmů a pronájmů, pomoc s žádostmi na
sociální bydlení)

Služba poskytována:
 Bezplatně a diskrétně
 V kanceláři na adrese Pražská 271, Dobříš (možné setkání i v místě vašeho bydliště)
 Telefonicky i prostřednictvím e‐mailu
Kontakty:
Marcela Lázničková, DiS.
email: socialnipracovnik@socialnipece.cz
tel.č. 605 837 682

Ing. Jitka Pavlíčková
email: poradna@socialnipece.cz
tel.č. 734 687 317

Mgr. Zuzana Šafránková
advokát

14
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RESTAURACE
„ U LÁDI“

Červenec 2021

Prostřední Lhota
OTEVŘENO 12:00 – 20:00 hod

ZAHRÁDKA
Čepovaná PLZEŇ
Minutková
kuchyně

tel.: 736 777 069

ZPRÁVY Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Mimořádný zápis Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 12. 7. 2021

Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Kupní smlouvu na dodávku vý- •	Rozpočtové opatření č.5/21 dle
početní techniky (2 ks PC s přípředložené tabulky. Celková výše
slušenstvím) mezi Obcí Chotilsko
příjmů je 15.901,5 tis. Kč (nezměa AUTOCONT a.s. v předloženém
něno) a celková výše výdajů je
znění a pověřuje starostku obce
18.173,1 tis. Kč (navýšeno o 80,0
jejím podpisem.
tis. Kč).
•	Poskytnutí daru z rozpočtu Obce •	Cenovou nabídku předloženou
Chotilsko obcím postihnutým
BES s.r.o. a souhlasí s vybudovátornádem následovně: obec Stebním kanalizační vpusti a odvodno 30 tis. Kč, obce Moravská Nová
ňovacího žlábku na komunikaVes, Lužice, Hrušky, Hodonín, Mici parc. č . 394/28, k.ú. Prostřední
kulčice každá 10 tis. Kč.
Lhota.
Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 7/2021 vyšlo v Novém Kníně, dne 2. 8. 2021. • Ministerstvem kultury ČR evidováno
pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 25. 8. 2021

16
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Zastupitelstvo usnesením požaduje:
•	Po starostce obce, aby na Stavebním úřadu Nový Knín zjistila, zda je
cesta zkolaudovaná, zajistila výpis z projektové dokumentace na cestu
a konzultovala s právníkem postup při přejímacím řízení mezi investory (Branická stavební s.r.o.) a Obcí Chotilsko.
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ší děti) a 100 m (větší
děti). A já jsem si jistá,
že se bavily.
K soutěži se přihlásilo 63 dětí, což je naprostý rekord za celou dobu od chvíle, kdy
vlastně Dětská olympiáda vznikla. A mě to
těší! Odměny byly pro
všechny děti, všechny si je zasloužily, snažily se, a to je to hlavní.
Libuše Vlachynská

POČASÍ ZMĚNILO PLÁNY VE PROSPĚCH
DĚTÍ! (ANEB DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
A REGENT PIVNÍ BĚH SE VYDAŘILY)
Od samého sobotního rána jsem prohlížela počasí na všech možných
webech a pořád se ukazovalo, že přijde déšť – nejprve měl přijít ve 12 hodin. Ouha, to bude špatné! Pak jsem někde vyčetla, že bude ve 13 hodin.
Také špatné. A přijdou vůbec nějaké děti, když hlásí deštivé počasí? S trochu smíšeným pocitem jsme šli na hřiště chystat všechny věci na soutěžní
klání dětí.
Déšť nepřišel, místy se dokonce ukázala modrá obloha
a sluníčko. A děti zareagovaly tím nejkrásnějším způsobem – přišly v množství naprosto skvělém! Sportovaly a zkoušely svou zdatnost
i šikovnost – skákaly v pytli,
přenášely pingpongový míček na lžíci, házely kriketovým míčkem na cíl, běhaly
slalom mezi tyčemi a běžely
závěrečný běh na 50 m (menII

A JAKÝ BYL LETOŠNÍ REGENT
PIVNÍ BĚH?
Na trať Regent pivního běhu vyběhlo 12 mužů a 6 odvážných žen. Tady
ani tak nešlo o běh,
ale jak zvládnout běžet a přitom být schopen vypít co nejrychleji pivo (muži 0,5l
a ženy 0,3l). A kdo si
nejlépe vedl? Z žen
je pro vítězství v této
disciplíně jedničkou
Pavla Kinská, ta dokonce doběhla celkově (i z mužů) na třetím místě!, druhá byla
Štěpánka Trnková a třetí Alena Mašková. Z mužů byl nejrychlejší Jakub
Sýkora před Milanem Stinglem a Josefem Kožíškem. V kategorii veteránů skončil Jiří Šťástka na druhém místě. A smíšené dvojice ovládla Pavla
Kinská a Milan Stingl (což se dalo předpokládat).
Obě akce se vydařily a budeme se těšit na další ročník Dětské olympiády i Regent pivního běhu. Více fotografií z akcí najdete na adrese: https://100plus1zelhoty.rajce.idnes.cz
Libuše Vlachynská
III
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LOUTKOVÉ DIVADLO PRO DĚTI

INZERCE

Poslední neděli v srpnu přijede do Prostřední Lhoty na fotbalové hřiště
loutkář Vladimír Tausinger a zahraje pro děti loutkové představení
na ukončení prázdnin. Sledujte, prosím, aktuální letáčky na webu obce
a na vývěsních panelech.

Kdy: neděle 29. 8. 2021
V kolik: od 14:00 hodin
Kde: Na fotbalovém hřišti v Prostřední Lhotě
Těšíme se na všechny děti.

Libuše Vlachynská

BOUŘLIVÝ ZAČÁTEK PRÁZDNIN…
Když jsem v minulém článku přál krásné a klidné prázdniny, ani mne
nenapadlo, že začátek prázdnin přinese opravdu bouřlivé počasí a to
nejen u nás, ale i na Moravě. Ale o tom až dále, začnu možná trošku
netypicky naší výjezdovou činností:
Dne 24. června v 01:24 byl naší jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc odstranění stromu. Naše jednotka se vydala do Staré Živohošti, kde
spadl strom na karavan, při kterém došlo ke zranění osoby (tržná rána
na hlavě).
Dne 24. června v 03:30 naše jednotka při přesunu z předešlého zásahu
na základnu odstranila 2 stromy nakloněné na silnici do Staré Živohošti,
které omezovaly průjezd.
Dne 24. června v 03:42 se naše jednotka přesunula do obce Korkyně, kde
došlo k zatopení garáže. Bylo nasazeno kalové čerpadlo a naše jednotka
provedla základní odčerpání.
Dne 24. června v 05:01 byl naší jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc odstranění stromu. Naše jednotka se vydala do Buše, kde řidič linkoIV

V
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vého autobusu ohlásil pád stromu na silnici. Po příjezdu na místo události byl proveden průzkum a vyhodnocení situace. V blízkosti se nacházel
mimo zmiňovaný strom ještě jeden, který ale výrazně neomezoval provoz pro osobní automobily, a proto jsme se rozhodli ho ponechat až po likvidaci velkého dubu, který bránil v provozu. Vozovka byla odklizena
a očištěna.
Dne 24. června v 06:37 se naše jednotka přesunula na silnici mezi obce
Korkyně a Čím, kde došlo k dalšímu pádu stromu na silnici.
Dne 24. června v 06:45 byl naší jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc odstranění stromu. Naše jednotka se vydala na silnici mezi Prostřední Lhotu a Kobylníky, kde došlo k dalšímu pádu stromu na silnici.
Dne 24. června v 08:10 se naše jednotka přesunula na silnici do Sejcké
Lhoty, kde došlo k dalšímu pádu stromu na silnici.
Dne 24. června v 09:00 se naše jednotka přesunula na silnici do Záborné
Lhoty, kde došlo k dalšímu pádu několika stromů na silnici.
Dne 24. června v 09:23 se naše jednotka přesunula na silnici do Prostřední Lhoty, kde došlo k dalšímu stromu na silnici.
Dne 24. června v 09:46 se naše jednotka přesunula zpět na silnici do Sejcké Lhoty, kde došlo k dalšímu pádu stromu na silnici.
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vohošti, kde došlo k pádu stromu na telefonní a elektrické vedení a k zablokování silnice.
Dne 13. července ve 20:55 byl naší
jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc odstranění stromu.
Naše jednotka se vydala na silnici
vedoucí do místní části Cholín-Boubovny, kde došlo k pádu stromu.
Dne 14. července v 19:28 vyjížděla
naše jednotka k odstranění nebezpečného hmyzu v areálu dětského
hřiště v Prostřední Lhotě.
Dne 15. července v 17:59 vyjížděla naše jednotka k odstranění spadlých stromů vedoucích k chatám
u osady Knihy.

Pomoc Moravě…

Dne 29. června ve 21:15 byl naší jednotce vyhlášen poplach – technická
pomoc odstranění stromu. Naše jednotka se vydala na silnici do Staré Ži-

Náš sbor se ihned po ničivém tornádu na Moravě rozhodl pomoci lidem
postiženým touto relativně neobvyklou živelnou pohromou. V Informačním centru v Chotilsku tak vzniklo improvizované sběrné místo nejen pro materiálovou, ale i pro finanční pomoc. Celkem se vybralo
37.033 Kč. Jak se opět ukázalo, solidarita a snaha pomoci je u nás obrovská. Již 1. července tak na Moravu mohla vyrazit dvě vozidla – náš
dopravní automobil (s humanitární
pomocí) a nákladní vozidlo se stavebním materiálem (děkujeme Petru Černému z Korkyně za dopravu
zdarma) – jednalo se o cca 2000 bm
střešních latí 40x60mm, které jsme
částečně dostali a částečně za zvýhodněnou cenu zakoupili (1000 bm
za cenu 14.883 Kč). Zde si dovolím
především poděkovat Josefu Kol-

VI

VII

Dne 25. června v 19:01 byl naší jednotce vyhlášen poplach – záchrana
osob a zvířat s popisem, že se jedná o 10 koní, ohrožených stoupající vodou. Naše jednotka se tak vydala do Bojanovic, kde Kocába zatopila stáje
a uvěznila koně. Na místě spolupráce HZS Dobříš a JSDH Bojanovice.
Dne 26. června v 05:12 byl naší jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc odstranění stromu. Naše jednotka se vydala na silnici k Lipí, kde došlo opět k pádu stromu na silnici.
Dne 28. června v 15:16 byl naší jednotce vyhlášen poplach – technická pomoc odstranění stromu. Naše jednotka se vydala do Staré Živohošti, kde
došlo ve výšce 5 -6 metrů nad zemí k ulomení stromu, který hrozil pádem
na přilehlou pláž.
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kovi z Libčic, bez kterého bychom tyto latě za těchto podmínek nezískali.
Dále pak v tomto vozidle byly montážní pěny (72 ks) a aplikační pistole (zakoupené za 10.150 Kč), tesařské nářadí, spojovací materiál atd. 4. července jsme pak na Moravu vyrazili opět naším dopravním automobilem, tentokrát s pomocí od Charity Starý Knín ve formě ložního prádla.
Jelikož jsme nezapomněli ani na obec Stebno (spadající pod město Kryry), se kterou jsme byli v kontaktu již od konce června, dne 16. července jsme
vložili na transparentní účet určený pro pomoc obci Stebno 12.000 Kč.
Dovolte mi poděkovat všem občanům, kteří jakoukoliv formou přispěli ,
a děkuji všem sborům, které se k naší iniciativě připojily – ČHJ Libčice, SDH
Prostřední Lhota, SDH Nové Dvory a SDH Korkyně.

Chotilské posvícení 2021…
Na závěr mi dovolte připomenout blížící se termín Chotilského posvícení,
kdy se na vás těšíme 28/8/2021 od 15:00 (prodejní stánky/jarmark budou již
od dopoledních hodin). Připomínám možnost předání darů/cen do tomboly, které je možné předat paní Stanislavě Krejčíkové /724 236 152/, případně do infocentra v Chotilském muzeu, děkujeme!
Krásný a doufám, že již klidný zbytek prázdnin.
Martin Brodský

VIII

IX
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Červenec 2021

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 27/2021 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty, konaného
dne 28. 6. 2021 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatele p. Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Lukáše Konvičku a p. Pavla Vohralíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 28. 6. 2021 takto:
1)	Informace o konkurzním řízení na ředitele ZŠ a MŠ Mokrovraty
2)	Smlouva na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady
3)	Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
4)	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
5)	Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace na rekonstrukci
části místních komunikací v obci Mokrovraty
6)	Rozpočtové opatření č. 2/2021
X

I
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7)	Žádost o poskytnutí příspěvku na sportovní činnost
8)	Žádost o umístění a provozování telekomunikačního zařízení
9)	Výsledky zadávacího řízení na VZMR – oprava účelové komunikace
10)	Smlouva o dílo – oprava účelové komunikace
11)	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku
12)	Výzva k podání nabídky na VZMR – Obnova vodovodu Mokrovraty,
místní část Pouště
13) Stavební záměr společnosti Maverick services s.r.o.
14) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí informaci z konkurzního
řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky ZŠ a MŠ Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu na sběr, přepravu
a nakládání s komunálními odpady mezi společností Dokas Dobříš, s.r.o.,
Na Chmelnici 455, 263 01 Dobříš a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6017089/1 Pouště, v.v. NN pro parc č. 158/1 mezi
Obcí Mokrovraty a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín 4.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5-Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5-Smíchov
a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
II
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Usnesení č. 7-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na stavební práce – Rekonstrukce části místních komunikací v obci Mokrovraty a zahájení zadávacího řízení.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021,
kterým se navyšují příjmy na položce 1122 (Daň z příjmu práv. osob) o 70
tisíc Kč a na položce 1340 (Poplatek za odpady) o 90 tisíc Kč. Výdaje se navyšují na § 3113 (Základní školy) o 121 850, 24 Kč, na § 3421 (Využití volného času dětí a mládeže) o 70 tisíc Kč. Ostatní závazné ukazatele nejsou
změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi
Obcí Mokrovraty a Nohejbalovým klubem Mokrovraty, z.s. o poskytnutí
dotace ve výši 15 tisíc Kč na sportovní a organizační činnost v roce 2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr – umístění, instalaci
a provozování telekomunikačního zařízení na budově Mokrovraty čp. 142.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí a schvaluje oznámení
o vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
– „Oprava účelové komunikace“; v souladu s doporučením starostky vybírá nabídku firmy Kosta Příbram s.r.o, Husova 256, 261 01 Příbram.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo na opravu účelové komunikace mezi Obcí Mokrovraty a společností Kosta Příbram s.r.o.,
Husova 256, 261 01 Příbram VI.
III
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Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 13-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku mezi Městem Nový Knín a Obcí Mokrovraty na dodávku Zpravodaje.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 14-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje:
-	Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Obnova
vodovodu Mokrovraty /místní část Pouště/
-	Hodnotící komisi ve složení: Stanislava Ecklová, Pavlína Hejrová,
Ing. Ivo Sainer, náhradník p. MgA. Pavel Griz
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 15-27/2021
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje stavební záměr společnosti Maverick services s.r.o. dle předložené podkladové studie 04/2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce
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menty a Vybrali jsme (vybrané dokumenty z různých oddílů). V pravé části
webových stánek najdete základní kontaktní údaje obce, odkaz na podrobný kontakt, odkaz na službu Mobilní rozhlas a odkaz na plánované odstávky elektřiny v Mokrovratech a na Pouštích.
Webové stránky www.mokrovraty-obec.cz jsou jediné oficiální internetové stránky Obce Mokrovraty/Obecního úřadu Mokrovraty. Kromě webových stránek mohou občané získávat informace:
•	z úřední desky (vitrína v Mokrovratech u obchodu);
•	ostatní vitríny a plakátovací plochy v Mokrovratech, Pouštích a ve Vilách;
•	obecním Zpravodajem, který je součástí Novoknínského zpravodaje
zdarma doručovaného přihlášeným domácnostem nebo je v elektronické formě dostupný na webu obce;
•	službou Mobilního rozhlasu (bezplatná služba pro občany pomocí které zasíláme SMS zprávy s aktuálními informacemi; registrovat se lze
na webu obce nebo v kanceláři obecního úřadu);
•	nebo prostřednictvím služby „Odběr novinek“ dostupné na webu obce
(přihlášeným uživatelům jsou zasílány e-mailové zprávy o nových dokumentech na webu obce).
Letos jsme přihlásili webové stránky naší obce do krajského kola soutěže Zlatý erb 2021. Do soutěže v kategorii nejlepší webové stránky obcí se
přihlásilo 14 obcí Středočeského kraje. Hodnotila se srozumitelnost a přehlednost webových stránek a zpracování povinných informací a náležitostí, které jsou dány zákony. V úterý 29. 6. 2021 proběhl slavnostní ceremoniál na Krajském úřadě Středočeského kraje. Z rukou hejtmanky jsme
převzali diplom za 2. místo v této kategorii.

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
V loňském roce jsme změnili vzhled webových stránek obce www.mokrovraty-obec.cz. Hlavním důvodem pro aktualizaci webu byly nové zákonné podmínky o tzv. přístupnosti internetových stránek (zákon č. 99/2019).
Nové webové stránky obce lze nyní bez omezení prohlížet na všech zařízeních včetně tabletů a mobilních telefonů a jsou také lépe přístupné pro
specializované programy pro osoby se zdravotním postiženým.
Obsahová náplň se neliší od původních stránek. V levém sloupci najdete
hlavní menu s důležitými složkami dokumentů (např. Informace z obecního úřadu, Vyhlášky a nařízení, Rozpočty obce, Vodovod – kanalizace – ČOV,
Doprava, jízdní řády, Odpady, Trvalý pobyt a CzechPOINT, Formuláře). Prostřední část tvoří stručné aktuální informace a dva sloupce: Nové dokuIV
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SBÍRKA PRO JIŽNÍ MORAVU
– PRO OBEC TÝNEC
Obec Mokrovraty se zapojila do pomoci obcím zasaženým tornádem
ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR. Bližší informace
o sbírce a možnostech, jak přispět, naleznete na webu obce, v obecních
vývěskách a na obecním úřadě. Sbírka potrvá do 27. 8. 2021.
Za případné dary předem děkujeme.

PETICE OBČANŮ – ZACHOVÁNÍ
OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY
PRAHA – DOBŘÍŠ
Na Obecním úřadě Mokrovraty je k dispozici petice za zachování vlakového spojení Praha – Dobříš. Žádáme občany, kterým záleží na zachování železniční dopravy do naší obce, o její podpis.
Děkujeme.

Knihovna Mokrovraty
bude otevřena
v pátek 3. 9. 2021
od 18:00 do 19:00 hod.
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NOVÝ KONTEJNER NA TEXTIL
V rámci zkvalitňování služeb občanům zakoupila obec od společnosti
KLOK.TEX kontejner na textil. Tento kontejner je již druhý v pořadí.
Stávající kontejner společnosti DIMATEX, který je v současnosti
umístěn v prostoru na kontejnery před obecní restaurací U Josefa,
bude přesunut na kontejnerové místo v Pouštích.
Prostředky z kontejnerů označených logem KLOK.TEX putují výhradně do Fondu ohrožených dětí
(FOD) Klokánek. Fond ohrožených
dětí poskytuje v Klokáncích pomoc
dětem až do věku 18 let, velkou část
materiálu dále nabízí organizacím
třetího světa a zajišťuje tak finanční podporu, která směřuje na účet
FOD. Vše, pro co již nemáte další využití, najde druhou šanci. Můžete odevzdat veškeré ošacení, které lze ještě nosit bez nutnosti oprav
nebo čištění, bytový textil, spárovanou obuv, kabelky a hračky. Darované věci, prosím, zabalte, zabráníte tak jejich navlhnutí či jinému znehodnocení a usnadníte ruční
zpracování.
Kontejnery označené logem Klokánek zaručují, že z každého použitelného kilogramu odevzdaného materiálu putuje jedna koruna na účet
FOD.

Další informace o společnosti najdete na https://www.kloktex.cz/.

VI
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SVOZ ELEKTROODPADU
A OBJEMNÉHO ODPADU
Kdy: sobota 7. 8. 2021 od 9.00 do 12.00 hod.
→ Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
→ Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech odkládat zdarma v přiměřeném množství.

Upozorňujeme občany, aby tento odpad neodkládali mimo
přistavený kontejner a mimo stanovenou dobu sběru!
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu! Místa
zpětného odběru pneumatik zajišťuje společnost Eltma, www.eltma.cz.

KOMINÍK
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OZNÁMENÍ A VZPOMÍNKA
– HONZÍK MRÁZEK Z POUŠTÍ
Den 8. červenec 2021 byl pro mne nejhorším dnem v mém životě. Za nejasných okolností zemřel můj syn Honza. Snad si vybavíte kluka s kšiltovkou, jak uhání na kole, tak jako naposled, nebo jak postává u Benzínky
v Mokrovratech s lahví piva a cigaretkou, víno, to měl také rád. Často ho
doprovázela naše fenečka Besinka, kterou miloval. Měli jste ho možná tak
trochu za místního blázna, ano, i takový náš Honza byl. Možná ale nevíte, jaký opravdu byl a jaký také dokázal být. Byl dobrým kamarádem, často i tehdy, kdy ten druhý si to nezasloužil, byl snadno zneužitelný. Vždy
pomohl nezištně druhému i v nouzi a to i tehdy, kdy sám neměl. Pomáhal
i maminkám s malými dětmi, které se ocitly na okraji společnosti. I přes to
všechno jaký byl, měl opravdu dobré srdce. Jeho koníčkem byla kola, rád
je sestavoval. Maloval portréty dívek, vyráběl dřevěné sochy. Měl rád anděly. Když půjdete na „Orlí hnízdo“ u nás na Pouštích, najdete tam plno zápisků od něj v uschovaném sešitě, ta krásná socha dívky je také jeho dílo.
Honza byl svůj, nebyl zcela zdráv, byl věčným dítětem, mým dítětem.
Moc jsem se v životě o něj bála, už se nebojím, je zajisté tam nahoře mezi
anděly. Anděly Honza měl rád, hovořil o tom také pan farář při rozloučení
s ním v kostele ve Velké Hraštici. Pálím denně svíčky a bulím u posledního
díla, které Honza nazval „Anděl s kočkou“, o Vánocích bude Anděl vystaven
v Mincovně.
Popřejte prosím se mnou mému synovi, ať tam nahoře mezi anděly je mu
již fajn.
Děkuji všem, kteří jste našemu Honzovi věnovali kdy milé slovo a zastavili se chvíli s ním, vzpomínejte se mnou na něj v dobrém.
Vlaďka Řídká

Od čtvrtka 26. 8. do neděle 29. 8. 2021
bude v Mokrovratech a na Pouštích
chodit kominík.
Občané, kteří mají zájem o kominické služby,
se mohou objednat do 23. 8. 2021
na OÚ Mokrovraty.

Telefon: 318 593 812
E-mail: mokrovraty@volny.cz
VIII
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Oznamujeme, že v období od 6. 8. do 19. 8. 2021 budou
pracovníci ČEZ Distribuce provádět v naší obci
pravidelné odečty elektroměrů. Žádáme občany
o umožnění volného a bezpečného přístupu
k elektroměru.
TIP: Registrujete se zdarma na https://www.cezdistribuce.cz/cs/sluzba
a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo
SMS. U poruch jsou zasílány SMS zprávy s předpokládanou dobou
obnovení dodávek.
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