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Městský úřad Nový Knín

nám.Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín
tel. 318 593 015, e-mail: radnice@mestonovyknin.cz

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 08. a 09. října 2021

Oznámení o době a místě konání voleb

Starosta města Nový Knín podle § 15odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon),

oznamuje:
1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek dne 08. října 2021 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 09. října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (mincovna) – přízemí, místnost vpravo
pro voliče s trvalým pobytem v Novém Kníně (bez Sídliště)
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (mincovna) – přízemí, místnost vlevo

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas letních dovolených skončil a většina z nás se opět vrátila ke svým pracovním povinnostem. Pro vedení města je podzim především o sestavování rozpočtu na příští rok a tak tomu bude i nyní.
Zastupitelé by měli rozhodnout jaké investiční akce by se měly příští rok
uskutečnit a přes zimní období vysoutěžit stavební firmy a připravit vše pro
úspěšnou realizaci. Jednak k sestavení rozpočtu, na kterém bude pracovat
především finanční výbor, tak k investičním akcím chci svolat několik pracovních schůzek zastupitelů tak, aby každý mohl být zapojen do rozhodování a mohl se podílet jak na tvorbě rozpočtu, tak na tom, co se bude v příštím
roce dít.
Co se týká investičních akcí v letošním roce, tak v srpnu byla provedena
oprava komunikace v ulici V Jalovčinách, v říjnu budou realizována místa
s workoutovými a herními prvky a budou pořízeny kompostéry a štěpkovač.
Na tyto akce máme dostatek finančních prostředků, a kromě opravy komunikace V Jalovčinách na ně budeme navíc čerpat dotace. Letošní rozpočet by
měl tedy skončit s přebytkem, který by měl být využit právě na investiční
akce v příštím roce. Které to budou , bude záležet na rozhodnutí zastupitelů.
Jelikož začíná podzim, tak přeji všem školákům příjemný návrat do školních lavic a tentokrát snad již klidnou a nepřerušenou výuku žádnou vlnou
epidemie.

pro voliče s trvalým pobytem v části Libčice, Kozí Hory, Chramiště, Sudovice a ulice Sídliště
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem. Neprokáže‐li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.

Petr Chmelík, starosta města

4.
Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
V Novém Kníně dne 25. srpna 2021
Petr Chmelík
starosta Města Nový Knín
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 58/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 26. 7. 2021
USNESENÍ č. 1 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

covatele regulačního plánu pro
Město Nový Knín s tím, že budou
osloveny tři projekční kanceláře zabývající se urbanismem.

USNESENÍ č. 2 – 58/2021 – RM
projednala možnost privatizace
obecních bytů v Libčicích a v Novém Kníně a p o v ě ř u j e místostarostu zajištěním znaleckého posudku na tržní cenu bytů a cenu při
privatizaci.

USNESENÍ č. 6 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje přidělení finančních prostředků
z rozpočtu Města Nový Knín, kapitoly využití volného času dětí a mládeže, takto: Junák – český skaut, 1.
oddíl Koťata Nový Knín – 13.000,- Kč

USNESENÍ č. 3 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí došlé nabídky na opravu komínových těles v bytovém domě č.p.
64 a 65 v Libčicích a schvalujezadání těchto oprav firmě Kominictví
Pavel Neužil za cenu 434.061,- Kč.

USNESENÍ č. 7 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín
schvalujepřidělení finančních prostředků z rozpočtu Města Nový
Knín, kapitoly ostatní sportovní
činnost, takto: TJ Sokol Nový Knín
– 150.000,- Kč

USNESENÍ č. 4 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost ČHJ Libčice o výměnu
pozemků pro účel zřízení tréninkového hřiště hasičů a dalších sportovních a kulturních aktivit.

USNESENÍ č. 8 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí finančního příspěvku
uzavřenou s SK Nový Knín, kterým
se mění termín podání vyúčtování.

USNESENÍ č. 5 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvalujezadání výběrového řízení na zpra-

USNESENÍ č. 9 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvalu4
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je smlouvu s Alza.cz a.s. o umístění
AlzaBoxu v Novém Kníně.

zaci soustavy veřejného osvětlení
v obci Nový Knín firmou Efektivní
Osvětlování s.r.o.

USNESENÍ č. 10 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost XXXXXX o povolení
uspořádat bleší trh v Novém Kníně u hřiště Oplocenka 18. 9. 2021
a schvaluje pořádání blešího trhu.

USNESENÍ č. 14 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek ČHJ Libčice ve výši 15.000,- Kč na pořádání
Oslavy 700 let Libčic.
USNESENÍ č. 15 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek ČHJ Libčice
ve výši 6.000,- Kč na pořádání soutěže „O putovní pohár starosty obce“.

USNESENÍ č. 11 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
opravu propadlých armatur veřejného vodovodu a kanalizačních šachet dle nabídky firmy Kosta Příbram s.r.o.

USNESENÍ č. 16 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí ukončení členství XXXXXX
ve funkci předsedy Komise pro projednávání přestupků Města Nový
Knín a ve funkci člena Sociální,
sportovní a kulturní komise Města
Nový Knín.

USNESENÍ č. 12 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvalujepřidělení městského bytu v domě
č.p. 422 jako služebního bytu učiteli
základní školy panu XXXXXX.
USNESENÍ č. 13 – 58/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje zpracování a vytvoření podkladů, technických materiálů a žádosti k dotaci EFEKT 2022 na moderni-

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 26. 7. 2021

Usnesení č. 59/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 16. 8. 2021
USNESENÍ č. 1 – 59/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

la žádost XXXXXX o vykonání veřejně prospěšných prací u Města Nový
Knín a schvaluje výkon těchto prací od měsíce října.

USNESENÍ č. 2 – 59/2021 – RM
Rada města Nový Knín projedna5
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USNESENÍ č. 5 – 59/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje akci „Rekonstrukce fasády sokolovny Nový Knín“, na kterou bude
podávat TJ Sokol Nový Knín žádost o dotaci z programu 16251
Rozvoj místních sportovišť a zázemí, schvalujepodílení se na spolufinancování této akce a doporučuje zastupitelstvu na svém nejbližším zasedání rovněž schválit
tuto akci a podílení se na jejím
spolufinancování.

USNESENÍ č. 3 – 59/2021 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí vyúčtování linek PID za 1. pololetí 2021.
USNESENÍ č. 4 – 59/2021 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek ve výši 10.000,Kč paní XXXXXXX jako pomoc pro
zmírnění škod, které utrpěla při
přívalovém dešti 24. 6. 2021.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 16. 8. 2021
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Jak správně třídit
Co ANO a co NE do jednotlivých kontejnerů na tříděný odpad.

SKLO
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze
dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem
ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět
do obchodu.

PLAST

Sdělení radnice

ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.

Pozvánka
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 16. 9. 2021 od 19.00 hodin
v podkroví radnice v Novém Kníně.

6

PAPÍR
ANO: Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy bez vazby. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír

7
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s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE: Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný
nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!
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SBĚRNÁ HNÍZDA
Sběrná hnízda jsou místa, kde najdete kontejnery na tříděný odpad.
Sem můžete odnést vytříděný odpad z domácnosti. Pokud potřebujete roztřídit a vyhodit větší množství odpadu, zavezte ho do sběrného
dvora, rozhodně ho nenechávejte ve sběrných hnízdech okolo kontejnerů, zakládáte tak černou skládku.
JK

ZDROJ: https://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit---barevne-kontejnery/napojove-kartony

JEDLÉ OLEJE
Do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, které
používáte doma při přípravě jídla.

Třídit můžete všechny druhy potravinářských olejů (slunečnicový, olivový, řepkový, sójový, palmový, kokosový, a další), tuky (máslo, margarín nebo sádlo). To znamená, veškeré oleje a tuky z konzerv, ze zeleniny, masa, ryb, salátů, fondue, sýrů či hub nakládaných v oleji nebo marinády na grilování, a samozřejmě ze smažení
i fritování.

Použité oleje a tuky stačí doma slít do jakékoli PET láhve, kterou
jste zvyklí třídit.

Olej nechte před přelitím vždy úplně vychladnout, aby nedošlo k vašemu popálení. Ideální je láhev naplnit celou. Olej do ní můžete slévat postupně, nezapomeňte ji však pokaždé pečlivě zašroubovat.

Plnou a dobře uzavřenou láhev odneste do nejbližší označené
popelnice na třídění oleje.

Vytříděný olej do popelnice v žádném případě nepřelévejte, naplněné PET láhve vhazujte vždy pečlivě uzavřené. Skleněné láhve do této
popelnice nepatří!
Zdroj: https://www.tridimolej.cz/

Kde najdete kontejnery na jedlé oleje? Nový Knín – Sídliště, u prodejny COOP v ulici Na Smíchově, v Libčicích a v Sudovicích.
8

SLOŽKY
PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ – CESTA
ZA KVALITNĚJŠÍM ŽIVOTEM
Lidé, kteří bydlí ve velkokapacitních pobytových zařízeních, jsou
v mnoha případech ohroženější, než lidé, kteří žijí v menší sociální
službě jen s několika dalšími lidmi nebo v samostatných bytech. Pojďme si jeden takový případ z nedávné minulosti připomenout.
Možná někdo zaregistroval tragédii, při které na začátku roku 2020 uhořelo 8 klientů velké pobytové služby pro lidi s mentálním postižením. Podobně končil i reálný příběh, který známe z filmu Requiem pro panenku. Všichni nyní máme v živé paměti, jak se virus šířil domovy, v kterých žijí desítky,
někdy i stovky lidí. Tato zkušenost jen potvrzuje ohrozitelnost klientů takových služeb. Nešlo pouze o domovy pro seniory, kde bylo obětí nejvíc. Nutno
dodat, že šlo i o domovy pro lidi s různým zdravotním hendikepem.
Pojďme se ale podívat na jinou stránku takových pobytových služeb.
A vezměme si náš vlastní život. Dříve či později totiž přijde řada i na nás – přijdou zdravotní problémy, ztráta schopnosti sebeobsluhy a začneme řešit, co dál.
Bude se nám chtít odejit z vlastního domova, opustit vše známé, věci, které nás
obklopovaly, lidi, s kterými jsme se potkávali, místa, kterými jsme se pohybovali a s „radostí“ se nastěhujeme do velkého domu, kde budeme potkávat už jen
cizí staré lidi a zdravotní personál? To je realita naší moderní společnosti.
To je realita i pro desítky tisíc lidí, kteří z důvodu zdravotního hendikepu žijí v podobných podmínkách. Jsou odesláni žít se stejně „postiženými“
9
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do vyčleněných prostor. Je jedno, zda ještě bývalých zámků a klášterů, či
do nových, moderních budov.
Jde to ale i jinak. Jde např. poskytovat pobytové služby rodinného typu.
A ještě dál – jde poskytovat služby přímo v domově člověka. Pečovatelská
služba pomáhá lidem, kteří ztrácejí sebeobslužné schopnosti. Pro lidi s hendikepem pak funguje například sociální služba tzv. podpora samostatného bydlení. Ta pomáhá tak, aby člověk např. s mentálním znevýhodněním
mohl bydlet doma. Pracovníci služby spolu s člověkem sepíšou činnosti a situace, ve kterých je potřeba pomoci, vypracují plán jak často a jakým způsobem bude tato pomoc ze strany pracovníků služby realizována.
Nejčastěji jde o pomoc v hospodaření s penězi , ¬ pomoc rozpočítat příjem
a tak zvaně držet kasu, o pomoc s nákupem, s vařením, s cestováním, s doprovody na úřady, pomoc v komunikaci s okolím, rodinou. Pracovníkova
úloha není tyto činnosti vykonávat za člověka, ale pomáhat mu v tom, aby si
co nejvíce životních situací řešil sám. Pracovník vstupuje s pomocí jen tehdy, když si člověk neví sám rady. Člověk s mentálním znevýhodněním je často hendikepovaný už jen tím, že neměl možnost se setkávat s mnoha situacemi, které běžně ve svém životě potkáváme my. Neměl možnost si chodit obstarávat běžné nákupy, nikdy neměl vlastní bankovní účet, nikdy s úřednicí
neřešil vyřízení příspěvku.
Zkušenosti naší organizace Portus Praha, z.ú. ukazují, že tato služba je
vhodná i pro mnoho lidí, u kterých společnost moc nepředpokládala, že by
mohli žít sami. V momentě, kdy se ale osamostatní, rázem se z nich stávají
občané. Pro nás, coby poskytovatele sociální služby, je velkým zadostiučiněním pozorovat, jak naši klienti nabývají nové zkušenosti, jak se učí zvládat
nové situace, jak se s čím dál větší jistotou pohybují ve společnosti, jak nabývají sebedůvěru. Jak se jim daří samostatně žít jako každému jinému člověku ve společnosti.
Služba je schopná zajistit člověku doma takovou podporu, kterou potřebuje tak, aby se nemusel on stěhovat za službou. Měla by být flexibilní
a pokrýt i poměrně velké potřeby pomoci. Takový rozsah ještě stále naráží na finanční nároky – příspěvky na péči nebývají schopné pokrýt potřeby
asistence. To naopak přispívá k šíření povědomí, že služba typu podpora samostatného bydlení je jen pro poměrně samostatné lidi. Z našeho pohledu
je to mylná představa. Záležet by mělo na tom, jaké místo k životu si vybere
samotný člověk. Zda preferuje bydlení doma, v menším pobytovém zařízení
nebo zda zvolí velkokapacitní zařízení s desítkami dalších klientů.
Na nás poskytovatelích sociálních služeb je, abychom vytvořili dostatečně širokou a pestrou síť služeb, z kterých si ti, co službu potřebují, mohou
vybírat.
Portus Praha, z.ú. v části okresu Praha- západ, v oblasti Černošic, Mníšku
pod Brdy až k Slapům a Davli, poskytuje terénní službu podpora samostat10
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ného bydlení pro lidi s mentálním postižením. Pomáháme najít byt, pomáháme s osamostatněním se z rodin, při návratu z jiných institucí do běžného života a v současné době nabízíme takovou službu dalším klientům, kteří by naši podporu potřebovali.
V případě zájmu o službu či jen informace, kontaktujte nás na bajerova@
portus.cz, 604 800 757 nebo siskova@portus.cz , 773 920 994.

Skautský tábor SKA 2021
Prázdniny jsou pro náš skautský oddíl neodmyslitelně
spjaté s táborem a navzdory covidu i počasí tomu letos
nebylo jinak. A na přelomu července a srpna jsme si
závěrečnou akci skautského roku užili.
Plánovat jsme začali už zjara a sledovali, co za opatření nás
bude čekat. Nakonec přes nejrůznější zmatky ve vládních nařízeních stačilo jen testování, přísnější hygiena a rozum. Mnohem větší překážku nám nastavilo počasí. Týden před táborem přišly silné deště a bouřky, které rozmáčely tábořiště, a po prohlídce jsme konstatovali, že na místo s malými dětmi
nemůžeme. Co dál? Měli jsme až neuvěřitelné štěstí a shodou náhod obje-
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vili skautský oddíl z Mníšku, který
nám poskytl azyl na tábořišti nedaleko Porostlin. Aktivovali jsme vedoucí, všechny skautské rodiče a během několika málo dní se podařilo
téměř nemožné – zajistit pomocníky
na částečnou stavbu i bourání tábora, odvoz věcí jindy a jinam, zajištění pitné vody, nákup stanu a dalších
nutných věcí, abychom se na tábořiště vešli apod.
Podařilo se a v neděli odpoledne mohly přijet děti. Tedy budoucí agenti
SKA. ☺ Tábor se proměnil ve výcvikové středisko agentů zachraňujících
svět. Nejprve však museli projít výukovými misemi, které připravil Velký
K123, šéf celé agentury. Už kdysi Velký K1 věděl, že nejlépe se člověk učí praxí, zažít si danou situaci a vyzkoušet na vlastní kůži. Postupně tak každý Velký K předával nástupcům informace a snažil se navodit situace z minulosti, které považoval za významné pro výcvik agentů. Velký K109 pak vymyslel systém, díky kterému je možné vybrané situace simulovat. Sestavil sérii
takových situací, které prověří schopnosti agentů a zároveň je naučí základním dovednostem. V první fázi tábora jsme těmito misemi prošli. Každý den
nás čekalo nějaké dobrodružství. Ocitli jsme se např. v dílně u Da Vinciho,
který zrovna stavěl samonosný most, zúčastnili jsme se antické olympiády, s astronomem na dvoře Rudolfa II. jsme řešili planety, s vojáky obléhali
Monte Cassino, našli pravěkého muže, který nám poradil, jak přežít bez moderních technologií, uvařit si na ohni a přenocovat venku, s Teslou jsme si
vyzkoušeli různé vynálezy 19. století a navštívili trhy na ostrově sv. Heleny,
kde zrovna drželi zatčeného Napoleona. Navíc bylo na přání malých agentů
zařazeno létání s drony. Když se výcvik blížil ke konci, začal záhadně vypadávat signál a rušilo se spojení se světem. Podařilo se však vypátrat úkryt
známého padoucha a najít jeho tajný deník. Šifry nám prozradily, že po okolí rozmístil rušičky signálu. Hned bylo jasné, že je agenti musí zneškodnit.
Nakonec jsme našli všechny a podařilo se přestříhnout správné drátky. Svět
byl zachráněn!
Letošní tábor byl zejména pro vedoucí výzvou, ale ověřili jsme si, že těžké
chvíle a práce lidi sbližuje. Moc děkujeme všem, kteří nás podpořili ať už finančně - Město Nový Knín, dopravou věcí a pracovním nasazením - vedoucí
i rodiče, ale i milým slovem všichni přátelé oddílu. Vážíme si toho a děkujeme. Teď už se všichni těšíme na září a věříme, že tento skautský rok si užijeme více společně a co nejméně online.
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Oslavy 700 let obce Libčice
Oslavy tohoto nádherného kulatého výročí naší obce proběhly 19. 6. 2021
téměř přesně po 700 letech od první písemné zmínky o obci Libčice.
Oslava to byla velmi komorní jen v kruhu místních obyvatel a jejich příbuzných či známých. Přesto si troufám říci, že jsme společně připravili bohatý program, který se líbil. Pro děti byl připravený skákací hrad, kouzelník, po celý den hrála živá hudba v podání našich nevidomých kamarádek
a jejich přítele, později se hraní zhostil náš oblíbený harmonikář a protože chtěla hrát obě hudební tělesa, všichni zaimprovizovali a hráli bez přípravy i společně. Novoknínští hasiči nám přijeli ukázat novou techniku
a dětem i dospělým připravili milé překvapení v podobě sprchy vodním
dělem, za což jim děkujeme. Po celou dobu byla na místě i výstava historických fotografií, kronik a materiálů o obci. Fotografie, dopisy a další tiskopisy mi s laskavým svolením zapůjčili místní obyvatelé, tímto jim chci
velmi poděkovat za důvěru. Pokud by i nyní někdo našel staré fotografie,
velmi ráda si je zkopíruji a opět vrátím zpět.
Po celou dobu panovalo velké horko, i přesto jsme se kropením okolí snažili zpříjemnit tento slunný den. Děti se mohly do sytosti vydovádět v kádi
vody nebo s připravenou hasičskou džberovkou.
Všem spoluobčanům chci poděkovat jak za zapůjčení materiálů k výstavě,
tak i za pomoc s přípravami. Myslím, že jsme si s tím společně vytvořili velmi příjemné odpoledne.
Jana Kolková – kronikářka obce Libčice

POMOC pro Moravu
I náš libčický sbor se velmi rychle rozhodl pomoci Moravě poškozené tornádem. Díky výborné spolupráci s SDH Chotilsko, které mě kontaktovalo,
náš sbor prakticky ihned zareagoval a odsouhlasil částku na stavební materiál. Během jednoho odpoledne byl veškerý materiál v ceně 11.296,- Kč
nakoupen a odvezen k SDH Chotilsko, které zajistilo dopravu všech nakoupených věcí do postižených obcí na Moravě.
Tímto děkuji všem za skvělou spolupráci a ochotu pomoci postiženým obcím.
Josef Kolka – starosta sboru ČHJ Libčice

za skautský oddíl Koťata Šárka
12
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Září ve farnosti
Všem dětem, rodičům a učitelům vyprošuji požehnání do nového školního roku. Také v tomto školním roce bude výuka náboženství na faře
ve Starém Kníně. Kdo by měl o výuku zájem, ať mne kontaktuje. Rád
bych každou třetí sobotu v měsíci věnoval mši svatou dětem a mládeži. Tedy v sobotu 18. září v 18.00 hod. v Novém Kníně bude mše svatá
určena dětem a mládeži! Srdečně zveme!
V letošním roce je významné výročí 1100 let od mučednické smrti svaté
Ludmily. 25. srpna jsme s farností vykonali pouť na Tetín, místo její smrti. 18. září na Tetíně bude celonárodní pouť. Svatý otec vyslal jako svého
zástupce na svatoludmilské oslavy do Tetína vídeňského arcibiskupa kardinála Christopha Schönborna, rodáka ze Skalky u Litoměřic, muže, který
pochází z rodiny, jež se významně podílela na dějinách nejen naší církve,
ale i českého státu.
Ve farnosti v Mokrovratech je azylový dům svěřen ochraně svaté Ludmily. 15. září ve 13.45 hod. v azylovém domě v Mokrovratech bude k její cti
slavena mše svatá.
V sousední farnosti v Mníšku pod Brdy je kaple v Zahořanech, která bude
11. září v 10.00 hod. panem biskupem Karlem Herbstem posvěcena a zasvěcena sv. Ludmile. Do kaple bude umístěna ikona sv. Ludmily.
Kromě těchto připomínek svaté Ludmily v měsíci září budou mše
svaté u kapliček:
4. září ve 14.00 hod. poutní mše svatá u kaple Narození P. Marie
v Dražeticích
11. září v 15.00 hod. mše svatá ve Velké Hraštici
25. září v 15.00 hod. poutní mše svatá u kaple sv. Václava v Drevníkách
28. září v 17.00 hod. poutní mše sv. u kaple sv. Václava v Mokrovratech

Úmysly apoštolátu modliteb na měsíc září
Všeobecný úmysl Za udržitelný životní styl
Modleme se, abychom se my všichni odvážili zvolit si skromný životní styl
šetrný k přírodě a radovali se při pohledu na mladé lidi, kteří o to odhodlaně usilují.
Národní úmysl Děkujeme za církevní školství a prosíme za stále kvalitnější prostředí v církevních školách, kde se tisíce dětí mohou poprvé setkat s živou vírou v Krista.
14
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Přikládám plakátek s pozváním na naši farní pouť ke svatému Františku
a srdečně zvu!
Na závěr přijměte modlitbu za náš národ, v které se obracíme k hlavnímu
patronu české země, k svatému Václavu:

Všemohoucí věčný Bože,
na přímluvu svatého Václava,
dědice české země,
přijmi naše prosby za ty,
kteří nám vládnou:
dej jim ducha moudrosti a prozíravosti;
ať respektují Tvůj spravedlivý řád,
hájí lidskou důstojnost
a život každého člověka
od početí až do přirozené smrti;
ať podporují zdravou rodinu
založenou na celoživotním
věrném svazku muže a ženy;
ať poctivě spravují svěřený majetek
a svým jednáním dávají
dobrý příklad celé společnosti;
ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím,
probouzejí touhu po dětech
a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem
a veď ke svědomitosti,
abychom svým životem přispívali
ke šťastné budoucnosti národa
a zodpovědně rozhodovali.
O to prosíme skrze Krista,
našeho Pána.
Amen.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.
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	KONANÉ AKCE
Pouť ve Starém Kníně 1. 10. - 4. 10. 2021
k patronu farního kostela sv. Františku z Assisi,
v roce sv. Josefa, sv. Ludmily a sv. Norberta

pátek 1. října
první pátek v měsíci

16,30 - výstav Nejsvětější svátosti, adorace v tichu zakončená 17,45 litaniemi
18,00 - mše svatá, hlavní celebrant P. Josef Andrejčák O.Cr.

sobota 2. října
9,00
9,15

- ranní chvály
- slavná mše svatá,

Po skončení mše svaté (cca v 10:15) odchod na dvě poutní trasy doprovázené kněžími P. Petrem
Benešem CSsR a P. Loheliem Zdeněkem Klinderou, Th.D., O.Praem. Trasy končí na
faře ve Starém Kníně, zde bude připraveno občerstvení.
- přednáška: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
Svatý František a jeho odkaz dnešku.

neděle 3. října
10,00
10,30

- čtení ze života sv. Františka
- slavná mše svatá: hlavní celebrant
emeritní opat P. Michael Josef Pojezdný O.Praem.

16,00

„Novoknínský
cyklotrek“,
který se uskuteční

hlavní celebrant P. Lohelius Zdeněk Klindera, Th.D., O.Praem.

17,00

T.J. Sokol Nový Knín zve na

- pobožnost křížové cesty

pondělí 4. října
16,30 - výstav Nejsvětější svátosti, adorace v tichu zakončená 17,45 litaniemi
18,00 - mše svatá, hlavní celebrant: pan vikář Jan Dlouhý¨
Všechny bohoslužby i přednáška se konají v kostele sv. Františka z Assisi ve Starém
Kníně. V neděli mše svatá v 8,30 v Boroticích. V Živohošti mše svatá v neděli nebude.

16

v sobotu 11. září 2021.
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.
Prezentace a start v 9.30 – 10.00 u sokolovny v Novém Kníně. Konec
akce je plánován na 17.00, v 18.00 bude provedeno vyhlášení výsledků a předání cen.

„Dětský cyklotrek“,
se uskuteční ve stejný den. Prezentace a start
v 10.30 – 11.00, předpokládaný konec ve 14.00.

Podrobnosti o průběhu akce naleznete na: www.sokolnovyknin.cz
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou chtěli seznámit s některými fakty týkajících se pozemku, na kterém vzniká, jak už asi všichni víte, krásný voňavý projekt. Tento projekt s názvem Královská levandule začal vznikat na našem pozemku v Sudovicích u sv. Floriána už minulý rok. Bohužel jsme se setkávali s tím, že několika osobám stálo za to na tento
soukromý pozemek chodit a ničit zaměření od geodetů, které jsme museli díky tomu opakovaně nechat udělat a znovu financovat. Při následné přípravě ohrady se situace opakovala a to, že mám byly vytahovány kůly.

8 / 2021

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

vat a tvoříme zde krásné a oku lahodící místo, a proto není možné tento pozemek využívat tak, jak jste byli doposud zvyklí. Splnili jsme všechny požadavky životního prostředí Dobříš a k přírodě se zde chováme s láskou, respektem, radostí a bez jakýchkoliv chemií. Nemusíte se tedy obávat, že zde
vznikne sídliště, parkoviště, satelitní čtvrť, pole se solárními panely nebo
něco více děsivého. Buďte s námi pyšní na tento projekt, za kterým je ukryto mnoho dřiny, mozolů a bolavých zad, protože nevzniká nejen k naší radosti, ale i k radosti vás všech kolemjdoucím. Děkujeme všem za pochopení,
podporu a respekt.
Královská levandule

K novinkám v odpadovém hospodářství

Chápeme, že jste byli léta zvyklí chodit i jezdit přes tento pozemek, ale asi
nikdo nikdy nepřemýšlel o tom, že tato cesta nikdy nebyla veřejná.
Když jsme s projektem začali, dlouhou dobu jsme Vám umožnili přes tento pozemek jezdit i chodit. Vzhledem k tomu, že je pozemek soukromý a osazen rostlinami, je již definitivně uzavřen a vstup na pozemek již není možný. To platí i pro ty, kteří na pozemek pouští si hrát své děti. Děkujeme, že
většina z Vás to respektuje a nemá s tím žádný problém.
Samozřejmě nám nebylo jedno, že byste nemohli v těchto místech chodit,
a tak jsme na vlastní náklady a vlastníma rukama zprůchodnili původní
(lidmi již zapomenutou) obecní cestu. S tím již začal můj táta ( J.Č) cca před
šesti lety, kdy sám vyčistil celý úvoz od křovin, trnků a šípků, která za léta
obecní cestu úplně pohltily. I přesto, že město v minulosti žádal o zprůchodnění, se nikdy tak nestalo, a tak to pro nás všechny, co tudy chodíme, udělal sám. V současné době tuto cestu město N.K. udržuje a nechává 2x ročně
vysekávat technikou od pana Rambouska z Buše. Bohužel ta samá situace
se opakovala v horní části cesty za naší ohradou, nyní v místech upravených kamenů u Floriána, kde cesta byla zarostlá křovím. Město jsme žádali o zprůchodnění, nestalo se tak, a tak jsme cestu vyčistili sami. Následně
město zajistilo vytrhání kořenů.Tímto děkujeme. Místo od kořenů jsme sami
dočistili, zaseli trávu a v současné době ji udržujeme sekáním. Děkujeme
moc firmě Kohout za pohotové přistavění techniky a Petrovi Š. za jeho pečlivě odvedenou práci.
Bohužel, některým se ani toto nelíbí a mají potřebu nás nahlašovat
na místní stavební úřad. Touto cestou chceme vysvětlit, že není na co si stěžovat, vzhledem k tomu, že dřívější „cesta“ byla vždy přes soukromý pozemek a nikdy nebyla oficiální, tu jste si tam za desetiletí vyšlapali sami,
a přesto jsme to akceptovali. Nyní nastal čas, kdy chceme tento pozemek uží-

Od letošního roku v Novém Kníně sváží odpad jiná firma než Dokas. Nevím na základě čeho a vůbec proč ke změně došlo. Jak se pamatuji, tak nám
radnice mj. argumentovala, že nová firma bude popelnice vyvážet od našich domů. V našem případě, stejně tak jako u řady domácností ve Starém
Kníně, je ale vše při starém. Stále musíme popelnice dopravovat desítky
metrů k „hlavní“ silnici. K našim domům se ten velký kukavůz nedostane
a menším nejezdí nebo ho možná ani nemají. Pravidelně se u silnice sejde
i 6 – 10 popelnic. Lze se jen domnívat, že nová firma alespoň odpad odváží
za nižší finance než Dokas. My za odvoz ale platíme stejnou cenu, jako kdybychom popelnici jen vystrčili před dům.
Nyní dojde k další změně a odpad bude svážet vlastní firma. Pakliže pak
nastane to, co je vzletně nazýváno „door to door“, dostaneme tři další nádoby – žlutou, modrou a hnědou. To pak pro nás bude znamenat, že k silnici nebudeme odvážet jen jednu nádobu, ale hned čtyři. A to po avizovaném zdražení tedy za vyšší poplatek než je dosud. Přesto se v článku píše, že změna se
občanů nedotkne.
V článku je konstatováno, že obec ročně dotovala odpadové hospodářství
částkou 2,4 milionu Kč. Vlastní svozová firma bude údajně levnější a ušetřené peníze bude moci obec investovat třeba do oprav komunikací. Je ta údajná úspora podepřená seriozní rozvahou, objektivní kalkulací, nebo to je jen
zbožné přání? Nebo dokonce jen pouhý argument mající občanovi říci, jak
výhodný nový systém je? Na opravy cest a chodníků obec nemá, dotuje odpadové hospodářství a současně obdobnou částku vynakládá (a částka na-
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21

Ve Zpravodaji č. 7 nám byly radnicí sděleny „Novinky v odpadovém hospodářství“. V tomto relativně obsáhlém článku mne zaujalo pár tvrzení.
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víc je ještě navyšována) na městskou policii. Orgán pro obec z více důvodů naprosto zbytečný!!! Zbytečný tím více, v jak nedobré finanční situaci se
obec nachází.
Michal Seydl

Postřehy odjinud
To, že stav komunikací – včetně chodníků – pokud na daném místě
vůbec existují, je často neuspokojivý a někdy přímo tristní, není
žádným tajemstvím. Důvody, proč tomu tak je, asi budou různé.
Můžeme se například vymlouvat na dědictví dob minulých. A zde mám
na mysli nejen režim, který v naší zemi vládl v letech 1948 – 1989, ale například i doby mnohem starší. Uliční síť města totiž vznikala už ve středověku, jejíž půdorys se navzdory výrazné proměně zástavby příliš neměnil,
přestože samotná zástavba je výrazně mladší. Zchátralé či v důsledku různých pohrom zničené domy byly nahrazovány novostavbami často v původních uličních čarách.
Naopak na bedrech našich současníků leží rozhádaností městského zastupitelstva. Té lze přičíst na vrub například nedávné „vylepšení“ nábřeží
v Kozohorské ulici, v jehož rámci zmizely i dosavadní parodie na chodníky,
které tam ještě před deseti lety byly. Samospráva byla prostě natolik zaměstnána vnitřními spory, že nikoho nenapadlo zkontrolovat a případně rozporovat projekt, podle nějž bylo nábřeží přebudováno, přestože město byla ze
zákona účastníkem stavebního řízení.
A některé věci závisí i na někom jiném, než je městská samospráva. Silniční průtahy jsou vlastnictvím kraje, nahrazení tankodromu v ulici Na Potůčku ucházející komunikací blokuje plánované, leč odkládané položení elektrického vedení do země, což je záležitost ČEZu. A tak by se asi dalo pokračovat.
A tak se rozhlížíme kolem sebe a zíráme, kde všude na tom jsou – nejen
pokud jde o komunikace – líp. Často bývá zmiňována ne až tak vzdálená
Nová Ves pod Pleší – a nutno uznat, že aspoň na hlavních ulicích (hlavně
na té, která nese název Masarykova třída), mají aspoň po jedné straně chodníky ve výrazně lepším stavu než my (a nyní se chodníky budují i v Tyršově
ulici, která vede k nádraží). Pravda, někde i na hlavním průtahu Novou Vsí
(silnici II/116) chodníky chybějí, konkrétně v nejsevernějším úseku Masarykovy třídy a pak v Mníšecké ulici, ale zde mají chodci k dispozici souběžné ulice U Kapličky a Ke Včelníku, kde je automobilová doprava minimální.
Takže po této stránce bychom mohli Nové Vsi závidět (přestože se můžeme
22
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vymlouvat, že tamní ulice nejsou tak stísněné jako ty naše, takže chodník se
tam vešel mnohem snáze než nám).
Pokud tak nečiním, má to jiné příčiny. Například Nové Vsi rozhodně nezávidím čtvrť zvanou Včelník, kterou developeři budují v podstatě bez jakékoli občanské vybavenosti.
Nezávidím Nové Vsi ani to, že obec, ač se od roku 1989 rozrostla na více
než dvojnásobek (oficiálně má téměř 1 400 obyvatel, skutečný počet ale
může být vyšší, protože někteří z těch, kdo v obci de facto bydlí, mohou mít
například kvůli parkovacím místům trvalý pobyt v Praze), disponuje pouze mateřinkou a základní školou prvního stupně (byť vzorně opravenou).
Připočteme-li k tomu, že počet tisíc obyvatel nedávno překročila i sousední
Malá Hraštice – a ta také má pouze mateřskou školku a první stupeň školy základní, máme zde dvě obce, které mají dohromady kolem 2 500 obyvatel (tedy
víc než naše město), aniž by měly k dispozici druhý stupeň základní školy.
Toto bude potřeba řešit. Pokud si dobře vzpomínám, mluvilo se o této věci
na jednom ze zasedání novoknínského zastupitelstva a zaznělo tam něco
v tom smyslu, že podle MAS Brdy-Vltava by se tento problém neměl řešit dalším rozšiřováním kapacity novoknínské školy (aspoň ne kvůli Malé Hrašti-
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ci), nýbrž nová budova by měla vzniknout v některé z uvedených obcí – velké na to jsou už dost.
A když jsme u Malé Hraštice, řekněme si, že některé komunikace jsou
tam slušně opravené, ale pokud jde o chodníky, je to také docela bída. Přitom například aspoň část úseku ulice od Nového Knína do středu obce je
dostatečně široká na to, aby se tam chodník vešel. Problémem je tam hlavně to, že (na levé straně ulice při pohledu od Nového Knína do středu obce)
hned za krajnicí terén klesá o nějakých 40 centimetrů, takže vybudování
chodníku by si tam asi vyžádalo navezení poměrně velkého množství zeminy. A nejspíš i řešení odtoku dešťové vody (která dosud může volně stékat po onom klesajícím terénu) z vozovky. Takže tam chodník aspoň zatím
není. Tvrdit, že jsme na tom, pokud jde o chodníky, nejhůř, tedy asi nebude
tak úplně pravda. Na druhé straně to není důvod k sebeuspokojení – za příklad bychom si měli brát místa, kde jsou na tom lépe.
A týká se to nejen vozovek a chodníků. Jak už jsem kdysi napsal, například městys Jimramov (cca 1000 obyvatel) v okrese Žďár nad Sázavou má
přímo na hlavním náměstí velice pěkný dům s pečovatelskou službou. Něco
podobného bychom také potřebovali. Pokud by v budoucnu došlo k privatizaci městských bytů ve prospěch jejich dosavadních obyvatel či jejich rodinných příslušníků (privatizaci třetím osobám bych považoval za podraz vůči
dosavadním nájemníkům), myslím, že výnos by měl být investován především tam (a pak do nějakých sociálních bytů).
Město Kouřim (cca 1900 obyvatel) má na hlavním náměstí velice slušnou
cukrárnu, město Libáň (necelé dva tisíce obyvatel) dokonce dvě. To je ovšem
záležitost místních podnikatelů – a také poptávky ze strany návštěvníků a návštěvnic města (a zde si přiznejme, že Kouřim má asi výrazně větší památkovou hodnotu – na druhé straně my ležíme v členitější a zajímavější krajině).
A na závěr se ještě jednou vrátím ke komunikacím. Když jsem se při své
červnové cestě do Lince zastavil v osadě Kaplice-nádraží (navzdory názvu
není součástí města Kaplice, nýbrž sousední obce Střítež, přičemž tam sídlí její obecní úřad), viděl jsem řešení, které by možná někde šlo použít aspoň jako provizórium: na jednom místě oddělovala okraj vozovky od pruhu
mezi silnicí a přilehlými ploty řada kovových patníků. Ten pruh nebyl kdovíjak vzorně udržován, v deštivém počasí mohl být trochu blátivý, ale chodit
se tamtudy v zásadě dalo. Je možné, že kdyby se na některých úsecích knínských ulic terén mezi vozovkou a přilehlými domy a zahradami rozumně
zarovnal a pak od oné vozovky podobně oddělil patníky, třeba by to bezpečnosti chodců aspoň částečně pomohlo aspoň na dobu, než se podaří prosadit
nějaké trvalejší řešení.
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Poděkování hasičům z Nového Knína
Rád bych touto cestou poděkoval našim hasičům za ukázku techniky, hasičského vybavení a přednášky o jejich práci pro žáky 1.
stupně ZŠ N. Knín. Akce proběhla 28. 6. 2021 v Oplocence a dětem
se velmi líbila, nejvíce samozřejmě názorné ukázky s možností
vyzkoušení.
Za žáky a učitelský sbor A. Kůr

INZERCE

Jubilanti měsíce

Dne 22. 9. 2021
se bude konat

V září slaví narozeniny pan
Václav Havránek. K oslavencům patří i paní Drahomíra
Procházková a pan Miroslav
Frank.

Prodejní akce
fa Rišková Bruntál

Hodně zdraví, spokojenosti
a pohody všem.

v místní sokolovně
Nový Knín.
Prodej potrvá
od 10:30 do 16:30 hodin.
K prodeji nabízí textil,
lůžkoviny, spotřební zboží
a obuv.

Miloš Hlávka
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AUTORSKÉ ČTENÍ
Ukliďme svět

UKLIĎ A POZNEJ NOVÝ KNÍN

CELOSVĚTOVÝ ÚKLIDOVÝ DEN

18. 9. 2021
SRAZ V 9:00 NA NÁMĚSTÍ

PROJDEME SE, UKLIDÍME A
ZAHRAJAME SI HRU „POZNEJ SVOJE
MĚSTO“

DAGMAR DIGMA

ČECHOVÁ

NEMUSÍŠ
NESEJDEŠ Z CESTY
OKNO S DÍVKOU A PTÁČKEM
pátek 24. 9. 2021 od 17.30 hod
čítárna Městské knihovny Nový Knín

Možnost nákupu knih a dárkových předmětů (hrnečky, záložky, placky…).

Klára Makovcová – 777 962 061
Martina Radová – 723 781 276

DAGMAR DIGMA ČECHOVÁ

Redaktorka, korektorka, editorka, autorka knih a divadelních scénářů Tři kožíšky pro Kotelku, Inspektor Chousseau
zasahuje v Novém Kníně a veršovaných pohádek pro děti, mnohaletá členka Divadelního spolku Merenda
www.dagmarcechova.cz
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INZERCE

Srpen 2021
Dovoluji si vás pozvat na:

BLEŠÍ TRH
dne 18.9.2021
8:00- 12:00 hod.
u dětského hřiště Oplocenka
vstup zdarma
registrace prodejců předem není nutná
Nechcete prodávat, ale potřebujete se
zbavit přebytečných věcí? Bude zde
vyhrazené místo, kam můžete nepotřebné
věci odložit. Tyto věci budou věnovány Farní charitě Starý Knín (shání dámské i pánské
oblečení, boty, kýble, sušáky na prádlo) a psímu útulku Srdeční záležitosti- Stará Huť (kteří
si zajišťují další prodej a z výdělku financují útulek).
V případě dotazů volejte: K. Němcová 601 364 548

	Putování středním Povltavím
v okolí Chotilska
Smilovice
Naproti Bílým skalám stávala víska Smilovice, která vznikla na poloostrově vytvořeném zákrutem Vltavy a údolím Čelinského potoka.
V písemných pramenech je prvně
připomínána roku 1045, kdy ji kníže Břetislav daroval Břevnovskému klášteru. Ve středověku se tu tyčila tvrz, jež byla manstvím dobříšského královského hradu, a později
se i se vsí dostala do majetku Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou. V husitských válkách
v 1. polovině 15. století vesnička zanikla a zůstala pouze tvrz s poplužním dvorem. K novému osídlení došlo před rokem 1653. Tehdy v místě
vyrostlo 5 usedlostí a ty pak zůstaly
až do zaplavení Slapskou přehradou
v roce 1954. Patřil k nim i mlýn situ-

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 8/2021 vyšlo v Novém Kníně, dne 2. 9. 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: 24. 9. 2021 do 12:00 hod.
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ovaný proti proudu Čelinského potoka a další mlýn poblíž ústí tohoto potoka do Vltavy, jenž zanikl koncem 19. století. Z původních Smilovic po dokončení přehrady zůstal jen nejvýše položený statek, jehož jádrem je někdejší zemanská tvrz.
sbírka pohlednic Vojtěch Pavelčík
Text z knihy ,,Z historie staré Vltavy“

Poděkování hasičům z SDH Chotilsko
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Sršni, vosy a hadi…
V době, kdy držíte v ruce tento článek, jsou již prázdniny za námi
a děti mají svůj první den v tomto školním roce za sebou. Já osobně
doufám, že proběhne co nejvíce klasicky a co nejméně online.
Bohužel vzhledem k datu, kdy tento článek vzniká, se opět musím
k Chotilskému posvícení vrátit až v dalším článku.

Děkujeme hasičům z SDH Chotilsko panu Vítu Šiškovi a panu
Romanu Baudisovi za odchyt hada – užovky z koupelny.
-Holky Petrákovy z Mokrska-

Pravidelná kontrola komínů
Čištění komínů na správním území obce Chotilsko proběhne letos v pátek 8. října, v sobotu 9. října a v neděli 10. října. Zájemcům o vyčištění komínů před zimním obdobím nebo o revizi komínu sdělujeme, že si mohou návštěvu kominíka sjednat nejpozději
do 5. října na Obecním úřadě v Chotilsku osobně nebo na telefonu č.:
318 543 958, či emailem: obec@chotilsko.cz
-OÚ Chotilsko-
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Vraťme se však ještě na začátek srpna a připomeňme si události,
ke kterým naše jednotka vyjížděla:
9.8.2021 v 15:23 vyjížděla naše jednotka do Mokrska k technické pomoci – odchyt hada z koupelny. Po příjezdu na místo události byl proveden
průzkum a vyhledání nahlášeného hada. Had byl zalezlý za koupelnovou
skříňkou. Byl odchycen pomocí síťky. Jednalo se o užovku podplamatou
dlouhou asi 50 cm. Užovka byla uložena do vaku a během návratu na základnu byla vypuštěna v pořádku zpět do volné přírody. Pro naši jednotku
se jednalo o premiérový odchyt hada.
9.8.2021 v 19:30 vyjížděla naše jednotka do Křeničné k technické pomoci –
likvidaci obtížného hmyzu.
9.8.2021 ve 20:30 vyjížděla naše jednotka do Záborné Lhoty k technické
pomoci – likvidaci obtížného hmyzu, kdy byla nalezena celkem 3 hnízda,
která byla zlikvidována.
Dovolte mi připomenout datum 11. a 12.9.2021, kdy bude organizován letošní, opět kvůli koronaviru posunutý, ročník štafetového běhu Vltava
Run 2021. S blížícím se termínem a s ohledem na zkušenosti z minulého
ročníku, kdy kvůli termínovému posunu na září byla organizace obzvláště náročná (kratší den, vyšší pravděpodobnost horšího počasí, nutnost
striktně dodržovat veškerá hygienická opatření/nařízení), bych i touto formou opět aktivoval všechny dobrovolníky, kteří nám každý rok pomáhají
s organizací, nebo se letos chtějí připojit poprvé, aby se mi/nám přihlásili.
Předem všem děkuji.
-Martin Brodský -
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Svoz nebezpečného odpadu
v roce 2021
Termíny svozu: 18. září a 16. října
Přistavení vozidla svozové firmy:

Příjezd

Odjezd

18.září
Chotilsko

náves

12:53

13:03

Záborná Lhota

náves

13:07

13:17

Prostřední Lhota

náves

13:25

13:35

Mokrsko

náves

13:42

13:52

Chotilsko

náves

10:53

11:03

Záborná Lhota

náves

11:08

11:18

Prostřední Lhota

náves

11:25

12:10

Mokrsko

náves

12:03

12:13

16.října
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	Rozpis mladší přípravka A,
podzim 2021
1. kolo
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	Rozpis mladší přípravka B,
podzim 2021
1. kolo

Sobota 4. 9. 2021 10:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Stará Huť, z.s.
2. kolo
Sobota 11. 9. 2021 13:00
TJ Sokol Pičín z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
3. kolo
Sobota 18. 9. 2021 10:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B

Sobota 4. 9. 2021 10:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA B - FC Višňová

2. kolo

Neděle 12. 9. 2021 10:00
TJ Sokol Jesenice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA B

3. kolo

4. kolo
Neděle 26. 9. 2021 10:00
TJ Sokol Daleké Dušníky z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Sobota 18. 9. 2021 10:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA B - MFK Dobříš

7. kolo
Úterý 28. 9. 2021 10:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - SK SPARTAK Příbram

4. kolo

Sobota 25. 9. 2021 10:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA B - TJ TATRAN SEDLČANY, z.s.

5. kolo
Sobota 2. 10. 2021 10:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - MFK Dobříš B

5. kolo

6. kolo
Sobota 9. 10. 2021 16:00
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
VI

Neděle 3. 10. 2021 10:00
TJ TATRAN SEDLČANY B, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA B
VII
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	Rozpis starší žáci,
podzim 2021
1. kolo
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6. kolo
Neděle 3. 10. 2021 10:15
TJ TATRAN SEDLČANY B, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
7. kolo

Neděle 29. 8. 2021 14:30
SK Tochovice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
2. kolo

Sobota 9. 10. 2021 13:30
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - SK Březnice 1918, z.s.
8. kolo

Sobota 4. 9. 2021 14:30
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Jesenice, z.s.

Sobota 16. 10. 2021 13:00
Dolní Hbity/ Višňová - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

3. kolo

9. kolo

Neděle 12. 9. 2021 14:00
Nový Knín/ Nová Ves - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA Poznámka: Malá Hraštice

Sobota 23. 10. 2021 11:30
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Kamýk nad Vltavou, z.s.

4. kolo

13. kolo

Neděle 19. 9. 2021 14:00
TJ Krásná Hora - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Čtvrtek 28. 10. 2021 11:30
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - SK Petrovice, z.s.

5. kolo

10. kolo

Sobota 25. 9. 2021 14:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Podlesí/ Bohutín

Sobota 30. 10. 2021 14:00
SK SPARTAK Příbram B - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA Poznámka: UMT

12. kolo

11. kolo

Úterý 28. 9. 2021 14:00
TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Sobota 6. 11. 2021 11:30
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Láz/ Obecnice

VIII
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	Rozpis starší přípravka,
podzim 2021
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	Rozpis muži, III. třída „B“
podzim 2021

1. kolo

4. kolo

Sobota 4. 9. 2021 10:00
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Sobota 21. 8. 2021 17:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Vltavan Borotice, z.s.

2. kolo

5. kolo

Sobota 11. 9. 2021 12:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - SK Nový Knín

Neděle 29. 8. 2021 17:00
TJ Sokol Jesenice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

3. kolo

7. kolo

Sobota 18. 9. 2021 10:00
TJ Stará Huť, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Sobota 11. 9. 2021 16:30
SK VELKÁ LEČICE, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

4. kolo

8. kolo

Neděle 21. 9. 2021 17:30
MFK Dobříš - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

Neděle 19. 9. 2021 16:30
TJ Krásná Hora - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

7. kolo

9. kolo

Úterý 28. 9. 2021 12:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - MFK Dobříš B

Sobota 25. 9. 2021 16:30
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ SOKOL Dublovice B z.s.

5. kolo

10. kolo

Sobota 2. 10. 2021 12:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Pičín z.s.

Sobota 2. 10. 2021 16:00
TJ Stará Huť, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

X
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11. kolo
Sobota 9. 10. 2021 16:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Tělovýchovná jednota Zduchovice, z.s.
12. kolo
Sobota 16. 10. 2021 15:30
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší B - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
13. kolo
Sobota 23. 10. 2021 14:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Sedlec-Prčice B, z.s.
1. kolo
Sobota 30. 10. 2021 14:00
TJ Sokol Kamýk n. Vlt. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
2. kolo
Sobota 6. 11. 2021 14:00
TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - SK Obory z.s.
3. kolo
Sobota 13. 11. 2021 13:30
TJ Vltavan Hřiměždice - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
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Srpen 2021

Zprávy z obce
Oznámení o výkopových pracích na Pouštích
V říjnu letošního roku bude zahájena obnova vodovodu ve staré zástavbě
Pouští. V příštím roce bude v této části Pouští probíhat stavba ČEZu – pokládka elektrického vedení do země. Obec připoloží k této stavbě nové kabely veřejného osvětlení.
Po ukončení této stavby budou položeny nové asfaltové povrchy na místní komunikace.

Poděkování za příspěvky – Tornádo
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli na moravskou obec Týnec, která byla zasažena tornádem. Sbírka je ukončena a celkem bylo od našich
občanů vybráno 42 145 Kč. Obec Mokrovraty přispěla z rozpočtu částkou
20 000 Kč. Veškeré tyto finanční dary byly poukázány na transparentní
účet č. 6013190349/0800.

V pondělí 27. 9. 2021 bude Obecní úřad
Mokrovraty uzavřen.
XIV
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Vyjádření ke stížnostem na hluk
Dne 18. 8. 2021 se uskutečnila schůzka starostky a členů zastupitelstva s majiteli nemovitosti čp. 1 Mokrovraty. Jednání se týkalo řešení stížností občanů
Mokrovrat na nadměrný hluk při pořádání svateb v areálu této nemovitosti.
Majitelé jsou si tohoto problému vědomi a vyvíjejí maximální snahu problém odstranit.
Při společném jednání majitelé přislíbili, že dojde ke zvukové izolaci objektu, ve kterém se při svatbách konají hudební produkce. Umístění reproduktorů bude pouze uvnitř tohoto objektu.
Na hlasitost produkované hudby bude dohlížet majiteli pověřená osoba, aby bylo zajištěno, že občané obce nebudou obtěžováni nadměrných
hlukem.
Dále majitelé zástupcům obce sdělili, že do smluvních podmínek o pronájmu tohoto areálu pro pořádání společenských akcí byly zapracovány vysoké postihy za překračování hygienických norem pro hladinu hluku.

	Aktuality z naší školy
– září 2021
14. 9. – Zoopark jeleni Homole
24. 9. – Pouť ve škole – pouťové pečení
25. 9. – Škola na pouti – pouťový jarmark
Vážení spoluobčané,
s příchodem nového školního roku vrcholí přípravy na jeho úspěšné zahájení. Jak jistě víte, došlo ke změně ve vedení školy. Novou ředitelkou byla jmenována Mgr. Eva Loukota. Během prázdnin došlo k rekonstrukci sborovny
ZŠ, k výměně nevyhovujícího nábytku a posílení počítačové sítě formou nových PC. Mimo to proběhly i další úpravy, které bezesporu zkvalitní a zpříjemní vyučování i pobyt ve škole. K významné změně došlo i v oblasti tělesné výchovy, kdy se podařilo ve spolupráci s Obcí Mokrovraty zajistit prostory k plnohodnotnému plnění úkolů TV. Pokud nám hygienická situace
dovolí, máme pro děti připraveno několik zajímavých a poučných programů, které usnadní dětem návrat do školních lavic. Věříme, že tento školní
rok proběhne standardně, bez omezení a zákazů. O jeho průběhu Vás budeme i nadále informovat na stránkách Mokrovratského zpravodaje.
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Svoz nebezpečného odpadu
	sobota 18. 9. 2021
V sobotu 18. 9. 2021 se uskuteční svoz nebezpečného
odpadu na těchto místech:

→ Pouště, náves
9:39 – 9:49 hod.
→ Mokrovraty, před obchodem 9:54 – 10:04 hod.
Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie, monočlánky, zářivky apod.
Nebezpečný odpad lze odložit zdarma. Občané mohou předat max.
50 kg nebezpečných odpadů.
Do mobilní sběrny nepatří tyto odpady: pneu a eternit.

	Mše svatá v Mokrovratech

V úterý 28. 9. 2021
od 17:00 hod.
bude u kapličky v Mokrovratech
sloužena poutní mše svatá.

Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty
II
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OBEC MOKROVRATY
Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ POUŤ
v sobotu 25. září 2021

Ukliďme

Mokrovraty a Pouště
18. září 2021
Sejdeme se v 9 hodin
v Mokrovratech před restaurací
a v Pouštích u kapličky
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

před obecní restaurací na návsi
pouťové atrakce
od 14:00 do 16:00 hod. školní jarmark
- pouťové koláče a zákusky
od dětí ZŠ a MŠ

IV

OÚ Mokrovraty
318 593 812
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