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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čtyři roky uplynuly jako voda a máme tu volby do zastupitelstev měst
a obcí. Bývá zvykem se ohlédnout a zhodnotit končící volební období.
Za nejvýznamnější počin považuji samozřejmě dokončení výstavby kanalizace a vodovodu a posílení zdrojů vody přivaděčem z úpravny vody
v Chotilsku. Celkové náklady těchto posledních tří etap byly 27,34 mil. Kč,
z toho získané dotace 17,28 mil. Kč.
Další investiční akce se týkaly nápravy škod po povodni v roce 2013. Zde
se rekonstruovaly dva mosty a tři místní komunikace a zcela nové jsou čtyři
mosty a tři lávky. Celkové náklady byly 53,97 mil. Kč, z toho získané dotace
47,9 mil. Kč.
Uvedené projekty byly většinou již připravovány v minulém volebním
období a v tomto byly realizovány. Za výši dosažených dotací se určitě nemusíme stydět a byly tak uskutečněny projekty, které dlouhodobě patřily
k našim bolestem. V rámci poslední etapy vodovodu se podařilo i opravit
některé rozbité komunikace.
Dále se podařilo v letech 2016 a 2018 získat celkem 400 tis. Kč z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Ministerstva kultury ČR na restaurování kazatelny v kostele sv. Mikuláše.
V tomto volebním období se často nedařilo nalézt společnou řeč, a tak
některé projekty nakonec zůstaly nedořešené. Také obavy z odpovědnosti
za učiněná rozhodnutí bránily některým zastupitelům v rozhodování. Tyto
skutečnosti se podepsaly na nedořešení realizace dlouho očekávaného autobusového terminálu a také na rekonstrukci komunikace v Sudovicích.
U toho projektu dokonce došlo k odmítnutí již přiznané dotace a v dalším
kole jsme se již k úspěšným žadatelům nezařadili. Bohudík i přes tyto zádrhele se v závěru volebního období podařilo uspět s projektem rozšíření
kapacity naší školy, který se bude realizovat v příštím roce.
Další oblast, která se začala v tomto volebním období připravovat, je
výhledové řešení zásobování našeho regionu pitnou vodou. V letošním roce
byla zpracována studie, která bude předložena na zářijovém zastupitelstvu.
Zvlášť letošní rok ukázal, že je nutné se touto záležitostí zabývat.
Ještě jedna rozpracovaná záležitost – strážníci městské policie fungující
pro naše město. Po delším vyjednávání mníšecká radnice vytvořila návrh
smlouvy, který bude také předložen zastupitelstvu ke schválení. Je to model, kdy strážníci na dva plné úvazky a auto by sloužili pro Nový Knín a Novou Ves pod Pleší. To znamená, že u nás by odpracovali polovinu pracovní
doby v dohodnutých termínech a činnostech, které si domluvíme. Myslím
si, že to bude určitě velký přínos pro bezpečnost a pořádek v našem městě.
Titulní kresba:
Vltava u Cholína
Novoknínsk¯
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Přeji novému zastupitelstvu mnoho sil do dalšího volebního období, více
společné práce a snahy a v neposlední řadě odvahu přijímat odpovědnost.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta města

Ohlédnutí místostarosty
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období tohoto zastupitelstva a je tedy čas na malé
ohlédnutí, tentokrát místostarosty města.
Prožili jsme čtyři roky, kdy město vedlo zastupitelstvo s hodně vyrovnaným složením, což se projevilo i zastoupením opozice v radě města, a čekala
se spolupráce pro rozkvět města. Ano, na malém městě by všem mělo jít
o společnou věc. Udělat toho pro město maximum a nekoukat na politickou
příslušnost, v našem případě na to, kdo je za jaké sdružení.
Zde mě poslední čtyři roky velmi zklamaly. Vystupování opozice jako
kritizující a odmítající kroky směřující k realizaci jakýchkoli projektů, bez
vlastního řešení a návrhu další možnosti realizace, bylo brzdou v rozvoji
města. Příkladem budiž neschválení dotace na autobusový terminál (alfa
a omega dopravního řešení nejen autobusů, ale i celého náměstí) nebo odmítnutí dotace na rekonstrukci důležité místní komunikace v Sudovicích. Již
rok většina obyvatel čeká na koncepci oprav místních komunikací a zřejmě
se jí od stavební komise do podzimu nedočkají. Je to tristní výsledek a lze
plně chápat nespokojenost občanů, když je problém sestavit jednoduchou
tabulku se stanovením pořadí oprav komunikací.
Politikaření a byrokracie zkrátka zvítězily nad zdravým uvažováním
a politický boj nad táhnutím za jeden provaz. Zvítězil strach z teoretických
dopadů rozhodnutí nad převzetím zodpovědnosti za činy udělat věci, které
naše město potřebuje. Každý projekt skrývá větší, či menší rizika, ale je důležité tu zodpovědnost, kterou na bedra zastupitelů občané ve volbách ukládají, převzít. Jinak bychom dnes neměli dokončenou kanalizaci, vodovod,
základní a mateřskou školu či přivaděč vody ze Záborné Lhoty. V dnešním
suchém létě byla obzvlášť poslední akce pro Nový Knín zcela zásadní.
Pevně věřím, že si v podzimních volbách zvolíme fungující zastupitelstvo a zastupitele, kteří se nebudou bát odpovědnost za budoucnost našeho
města převzít, budou schopni se dohodnout na správných a potřebných věcech a tyto společně zrealizovat.
Těším se v říjnu u voleb do našeho zastupitelstva a přeji šťastnou ruku,
přátelé.
Petr Chmelík
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 91/18 ze zasedání
Rady města Nový Knín ze dne 23. 7. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 91/2018 – RM neschvaluje program rady.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 23. 7. 2018

USNESENÍ č. 92/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
13. 8. 2018
• USNESENÍ č. 1 – 92/2018 – RM
schvaluje program rady.
• USNESENÍ č. 2 – 92/2018 – RM
projednala návrh veřejnoprávní
smlouvy o výkonu úkolu městské policie Mníšek pod Brdy a ukládá
starostovi doplnění podkladů a doporučuje smlouvu projednat zastupitelstvem.
• USNESENÍ č. 3 – 92/2018 – RM
projednala žádost o přidělení městského bytu a konstatuje, že v současné době není žádný volný byt.
• USNESENÍ č. 4 – 92/2018 – RM
projednala žádost o odkup pozemku a postupuje ji stavební komisi.
• USNESENÍ č. 5 – 92/2018 – RM
projednala žádost o vyrovnání
zůstatkové ceny kuchyně po M. N.
a odkládá stanovení ceny na další
zasedání rady

Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 6 – 92/2018 – RM
projednala upravený návrh smlouvy o smlouvě budoucí na pronájem
ordinace MUDr. Fardovi a pověřuje
starostu města zajištěním doplnění
podkladů od MUDr. Fardy.
• USNESENÍ č. 7 – 92/2018 – RM
projednala investiční záměr skupinového vodovodu v našem regionu
a doporučuje projednat záměr skupinového vodovodu zastupitelstvem.
• USNESENÍ č. 8 – 92/2018 – RM
projednala situaci svozu TKO společností DOKAS Dobříš s.r.o.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 13. 8. 2018
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SDĚLENÍ RADNICE
Pozvánka na zasedání zastupitelstva

ČTVRTEK

20. 9.
2018

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 20. 9. 2018 od 19.00 hodin v zasedací
místnosti na radnici.

Volby do Zastupitelstva města Nový Knín
konané ve dnech 5. a 6. října 2018
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, informuji volební strany, jejichž kandidátní listina
byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva města Nový Knín, konané
ve dnech 5. a 6. října 2018, o počtu a sídle volebních okrsků.
Počet okrsků: 2
• Sídlo volebního okrsku č. 1: 
Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 47 /mincovna/
• Sídlo volebního okrsku č. 2:
Nový Knín, náměstí Jiřího z Poděbrad 47 /mincovna/
Ing. Tomáš Havlíček
starosta města

Nepřítomnost vedoucí stavebního úřadu
Ve dnech 17. 10. 2018 až 7. 11. 2018 nebude na stavebním úřadě přítomna
vedoucí Iveta Červená.

6

Novoknínsk¯

zpravodaj

8 / 2018
Žádáme tímto o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva dle
§92 zákona o obcích.
Zastupitelé: Ing. Radek Hrubý, Petra Moravcová, Martin Provazník,
MUDr. Miloš Nevařil, Ludvík Koza, Michal Rambousek, Ing. Pavel Hnízdil.

Stanovisko stavební komise k článku paní Müllerové uveřejněnému v minulém zpravodaji
Stavební komise souhlasí s tou částí obsahu článku paní Müllerové, která
kriticky hodnotí stav komunikací u nás v Novém Kníně.
Musíme se však jako stavební komise ohradit proti těm vyjádřením, které se stavební komise přímo dotýkají.
Dovolujeme si Vás upozornit, že stavební komise byla ustanovena v posledním roce volebního období a činnost, kterou za toto krátké období vykonala,
nemůže být objektivně hodnocena několika větami v článku paní Müllerové.
Stavební komise byla zastupitelstvem města pověřena, aby vypracovala
klíč oprav místních komunikací. Tento úkol stavební komise splnila, klíč byl
zastupitelstvu předložen a následně schválen. Podstatou tohoto klíče je určení priorit hlavně z hlediska bezpečnosti (průjezd IZS), možností a potřeb
údržby a zajištění sjízdnosti zejména v zimních měsících. To, že občané
města nebyli informováni o tomto klíči oprav místních komunikací a neměli
možnost se k němu vyjádřit, není chybou stavební komise. Toto informování mělo vůči občanům zajistit vedení města. Komise ze své pozice k těmto
krokům není oprávněna a ani nebyla pověřena.
Musíme Vás však upozornit na skutečnost, že tento klíč byl stanoven,
aniž by stavební komise byla jakýmkoliv způsobem informována o způsobu
financování akce oprav místních komunikací. Stavební komise neznala finanční obnos na případné opravy místních komunikací vyčleněný z rozpočtu, i když se na něj několikrát vedení města dotazovala. Proto se vše bohužel
odehrávalo pouze v teoretické rovině.
Rádi bychom dále upozornili na fakt, že několik návrhů na způsob financování oprav všech místních komunikací, které byly předloženy (zastupiteli
Sdružení Zlatohorního města Nový Knín), nebyly akceptovány, aniž by byl
učiněn jiný konkrétní protinávrh z vládnoucí strany, jak financování oprav
zajistit. Pouze se mlčí, čeká a slibuje.
Jsme si dobře vědomi toho, že stav místních komunikací tíží všechny
občany našeho města a velmi často jsou při veřejných jednáních zastupitelstva vehementně až hystericky prosazovány osobní cíle jednotlivců a jejich
snaha opravit cestu vedoucí k jejich nemovitostem.
V každém případě stavební komise odmítá upřednostňovat jakýkoliv
osobní zájem nad zájmy obecními.
členové stavební komise
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ZÁŘÍ V NAŠÍ STAROKNÍNSKÉ FARNOSTI
Po prázdninách vstupujeme do měsíce svaté Ludmily
a svatého Václava – do září. Myslíme na začátku nového
školního roku na děti, jejich rodiče a učitele. Vyprošujeme
jim dary Ducha svatého.
•1
 . září přijmou kněžské svěcení dva řádoví spolubratři: Leo Gallas a Václav Sládek. Pan biskup František Radovský udělí kněžské svěcení těmto
jáhnům v našem řádovém kostele sv. Františka u Karlova mostu v Praze
v 10.30 hod. Prosíme o modlitbu za tyto novokněze a těšíme se, že v říjnu
budou udělovat své novokněžské požehnání i v naší farnosti.
• 1. září v Hubencově při mši svaté vysloví svůj manželský slib Bartoloměj
Kučera a Jana Neckářová před panem farářem Stanislavem Gorou. Blahopřejeme!
• 1. září se také setkáme při pravidelných bohoslužbách ve Velké Hraštici
(15.00) a v Novém Kníně (18.00).
• 2. září v Živohošti slavíme posvěcení chrámu v 15.00 hod.
• 8. září ve 14.00 hod. u kapličky v Dražeticích je poutní mše svatá ze svátku
Narození Panny Marie. Po mši svaté společně s hasiči u památníku padlých uctíme památku všech obětí válek.
•2
 8. září o slavnosti sv. Václava v 17.00 hod. u kapličky v Mokrovratech –
poutní mše svatá a modlitba za náš národ.

J

Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko
– naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě,
dej nám i dnes potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás,
abychom žili ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

8

Novoknínsk¯

zpravodaj

8 / 2018
Pravidelné bohoslužby jsou:
• v úterý, pátek a v sobotu: 18.00
• ve středu:		
8.00
• ve čtvrtek:		
16.45
• v neděli:		
8.30
		
10.30
		
15.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Nový Knín
Nový Knín
Borotice
Borotice
Starý Knín
Živohošť

Do svatováclavského měsíce vyprošuji všem farníkům požehnání.
P. Josef Andrejčák, O.Cr., farář

Z JSDH NOVÝ KNÍN
Do Novoknínského zpravodaje jsem v minulém měsíci napsal článek „Poděkování zasahujícím členům při zásahu v Novém Kníně a reakce na současný stav JSDH Nový Knín“, ve kterém jsem se mimo poděkování hasičům
zmínil i o tom, že je třeba udělat pořádek v hasičské zbrojnici a jejím okolí
v Novém Kníně a odstranit všechny soukromé předměty z garáží atd.
Reakce ze strany JSDH (jednotka sboru dobrovolných hasičů) Nový Knín
na skutečnosti uvedené v článku se dostavila velice záhy – byl jsem vyloučen z výjezdové jednotky hasičů města Nový Knín.
Toto rozhodnutí vydal velitel výjezdové jednotky hasičů Nový Knín, a to
i přesto, že bez předchozího schválení minimálně panem starostou města
a konzultací s členem jednotky není k takovému kroku oprávněn.
Dále je povinen písemně sdělit důvody, na základě kterých toto radikální
řešení požaduje. Výjezdové jednotky obcí – dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zřizuje obec a rozhoduje o majetku a organizačním zabezpečení výjezdové jednotky.
Velitel výjezdové jednotky může učinit návrh na vyřazení člena výjezdové jednotky a předat zástupcům města (zastupitelstvo, rada, starosta).
Provedení musí být v písemné podobě se zdůvodněním, jaké závažné skutečnosti ho vedou k tomuto kroku.
Samozřejmě doplnit případnou zprávou o zásahu, kde je popsán nedostatek nebo pochybení člena jednotky. Veškerá pochybení člena jednotky musí
být ihned hlášeny zástupcům města a písemně zdokumentovány – hlášení
písemná a ústní musí být v souladu. Po schválení zástupci města, kteří vydají písemný dokument stvrzen podpisy o tom, že souhlasí s tímto organizačním opatřením, teprve může dojít k vyřazení člena jednotky. Nejsem si
vědom jakéhokoli pochybení z mé strany a nebyl jsem ani nikým obeznámen tím, že by nějaké vzniklo.
Velitel výjezdové jednotky města Nový Knín překročil své kompetence
a zneužil tak svého postavení.
Novoknínsk¯
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Upozornění na nepořádek v garážích, špatné skladování a péče o věcné prostředky, které obnáší nemalé finanční prostředky z rozpočtu města,
bylo tedy vyřešeno neoprávněným vyřazením nepohodlného dlouholetého
člena jednotky.
Vyřazení z výjezdové jednotky mi nebylo ani oznámeno.
Doufám, že tímto způsobem se neřeší problémy ve městě Nový Knín,
a budu žádat nápravu oficiální cestou.
Charakterově a systémově velmi špatné řešení situace a opravdu
trapná reakce na vzniklou kritiku. Předpokládám, že toto neadekvátní a neprofesionální řešení problému se již nebude opakovat
a vedení města zjedná nápravu v organizační činnosti a ve vedení
JSDH Nový Knín.
V Novém Kníně, dne 22. 8. 2018
V současné době vyřazený člen výjezdové jednotky SDH Nový Knín.
Příslušník HZS Středočeského kraje (technik technické, chemické služby).
por. Bc. Václav Krotil, DiS.

ZAČNĚTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK S BOJOVÝM UMĚNÍM
TAEKWONDO!
Největší škola taekwondo v ČR Ge-Baek Hosin Sool otevírá další školní
rok! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwondo! Máme
nejširší nabídku tréninků v Čechách, již popáté v řadě se nám podařilo
obhájit celkové vítězství na Mistrovství České republiky, obdobně jako
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na celorepublikových závodech středisek talentované mládeže, kde jsme se
v letošním prvním kole umístili rovněž jako celkově nejlepší.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod
dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice
nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon a hoppaesool.
Přihlásit se můžete během celého roku, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte a zacvičte si s námi v ZŠ města Nový Knín pod vedením Tomáše Dušánka.
Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků navštivte náš web:
www.tkd.cz
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

SPORTOVNÍ VŠESTRANNOST

Chceš umět lépe běhat, skákat, házet míčem,
jezdit na kole, bruslit apod.?
Chceš být rychlejší než kamarád?
Přijď do nově otevřeného oddílu Sokola Nový Knín pro děti od 6–9 let.
První trénink 10. září 2018 od 17.30 hod., sraz před sokolovnou.
Budeme trénovat každé pondělí 17.30–18.30 hod. Září bude na zkoušku!
Těší se Katka Havlíčková, Martina Radová
Více info na: https://sportovni-vsestrannost.webnode.cz/
			
nebo tel.: 721 158 167
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY U TROLÍKŮ
Lesní rodinný klub pod
Trolím vrchem pořádal
již tradičně příměstské
tábory. V letošním roce se
u Trolíků vystřídalo dvacet pět dětí od třech do devíti let ve třech turnusech, kdy se některé děti
zúčastnily dokonce všech
třech turnusů.
Navštívil nás pan včelař s výchovným a vzdělávacím programem, děti
si odnesly velké množství
výrobků, pekly buřty, výletovaly po okolí, stavěly domečky pro skřítky
a hledaly poklad. Děti si
vyráběly svíčky z včelího
vosku, batikovaly pytlíčky
na bylinky, pekly si perníčky.
Všichni jsme si to společně užili. Mé poděkování patří tetám Lesního klubu, které se snaží vymýšlet spoustu aktivit a především tetě Terezce, která
je nesmírně kreativní a děti si díky ní odnesly spoustu pěkných výrobků.
Za Lesní klub S. Sladkovská

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Rošády velké války
Po jedné z pravidelných návštěv Novoknínských u pomníku čsl. legionářů v Arcu mě napadlo, že by bylo zajímavé zjistit, zda v řadách čsl.
legionářů, kteří působili v Itálii a v oblasti kolem Lago di Garda, nebojovali také občané Nového Knína a okolních obcí (v tomto případě jsem se
zaměřil na obce spadající pod město Knín a obce Mokrovraty a Chotilsko,
které se Sdružením obcí Valle di Ledro spolupracují). Vzhledem k tomu, že
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byla zpracována pod vedením ředitele HornickéDoss Alto di Nago
ho muzea v Příbrami PaedDr. Josefa Velfla v roce
Tiše si sednout do vysoký trávy
2002 kvalitní publikace
na kraji svahu. Slyšet listí šum,
Legionáři
Příbramska
k průsmyku koukat. Nebo k nebesům
(mezi celou řadou spolua pozorovat drobný mráčky hravý...
pracovníků na této publikaci můžeme nalézt
Jen z dávnejch dějin bitva nás tu zdraví
i jméno nám všem velmi
a blednou ódy na vojenskej um.
dobře známé paní Jiřiny
Pár zvadlejch věnců – pocta hrdinům –
Nešutové), nebylo nijak
dva pomníčky, jen zašlej vodlesk slávy.
obtížné sestavit seznam
těchto legionářů, kterých
Pro čestnou salvu stěží chystat dělo...
bylo celkem 49! ZejméDál ze zákopů smutek dá se číst
a pořád eště něco nedoznělo:
na v letošním roce, kdy
si připomínáme 100 let
Jó, bejt tu jako každý mrtvý tělo
od ukončení 1. světové
pohřbená všechna lidská nenávist,
války, by bylo dobré si
snad by se taky tady jásat chtělo.
připomenout nejen jejich
jména a osud, ale i příběh
Miloš Hlávka
vyhnanců z Ledra (potažmo celé oblasti Trenta):
právě „díky“ velké válce se dotkly životní cesty
těchto lidí a velkou rošádou se paradoxně ocitli v místech, která byla původně domovem „těch druhých“: Ledrenští na Novoknínsku, Novoknínští
u Lago di Garda!
Vzhledem k tomu, že ve vojenských archivech není příliš mnoho informací o jednotlivých legionářích, existuje malá naděje, že snad v „zaprášených“ rodinných archivech by se našly nějaké doklady či fotografie ze života těchto mužů (?). Pokud někdo ze čtenářů pozná v uveřejněných jménech
příslušníka rodiny, byli bychom vděčni za jakoukoliv informaci, která se
k nim vztahuje. Stačí zaslat zprávu na e-mail: petrik.mil@seznam.cz
Na závěr ještě dvě myšlenky: ne všichni vojáci původem z Novoknínska, kteří se během služby císaři ocitli v Itálii a snad i v oblasti Lago di
Garda, přešli do čsl. legií. I oni v té pro ně vzdálené zemi statečně bojovali
a umírali a neměli bychom proto na ně zapomínat.
A neměli bychom zapomínat ani na ostatní rodáky, kteří bojovali
na jiných frontách ať v rakousko-uherské armádě nebo jako legionáři
(k této problematice by měla být v říjnu zveřejněna práce pana Petra
Kadlece).
PaedDr. Miloš Petřík
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Italští legionáři Novoknínska
Jméno

Datum nar.

Místo nar.

Příslušný

Drtina Vladimír

1. 1. 1897

Hněvšín

Chotilsko

Jednotka

Poznámka

31. pluk + 39. pluk

npor.
střelec
střelec

Čeleda František

1. 2. 1883

Sejcká Lhota Chotilsko

34. pluk
kulometná jednotka
6. divize

Hřebík Bohumil

27. 4. 1888

Chotilsko

7. dělostřelecký pluk

Petrák František

27. 2. 1883

Čím

Chotilsko

33. pluk, 5. rota

Šiška Antonín

17. 1. 1897

Kobylníky

Nový Knín

33. pluk, 7. rota

střelec

Fara Alois

7. 1. 1888

Smilovice

Č. Budějovice

7. pluk polního dělostřestřelec
lectva
33. pluk, zásobovací
střelec
oddíl 6. divize
31. pluk, 6. rota + 33. pluk des.

Dolejš Antonín

27. 8. 1892

Zábor. Lhota

33. pluk, 2. rota

střelec

Mašek František

17. 7. 1894

Zábor. Lhota

6. dělostřelecký pluk

por.

Mašek Josef

17. 3. 1893

Záborná Lhota

39. pluk, 6. rota

střelec

Pomahač Jaroslav

15. 7. 1895

Mníšek p. B.
Záborná
Lhota
Záborná
Lhota
Slivenec

Záborná Lhota

31. pluk, 8. rota + 35. pluk střelec

Toužimský Karel

26. 10. 1895 Radič

Radíč, Křeničná

Pinkava Jan

24. 6. 1875 (6) Mokrsko

Prostřední Lhota

12
Chýle František

3. 12. 1887

Mokrovraty

Mokrovraty

35. pluk, 9. rota

střelec

Kadlec Antonín

1. 1. 1879

Mokrovraty

Mokrovraty

34. pluk

střelec

Kříž František

15. 5. 1880

Osov

Mokrovraty

kpt.

Matys Josef

16. 4. 1898

Pulec Josef

25. 6. 1895

Mokrovraty

Mokrovraty

39. pluk
31. pluk + 6. divize,
hlavní stan
34. pluk, 5. rota

Víšek František

29. 7. 1896

Mokrovraty

Mokrovraty

31. pluk, 2. prapor

Mokrovraty

střelec
střelec
+ 1. 11. 1918
Castefranco
epidemie

6
Babka Josef

19. 7. 1896

Čermák Josef

28. 3. 1880

Hubenov – Kozí
Hory
Slovanská Lh Kozí Hory

35. pluk, 4. kulometná
rota
33. pluk, 1. rota

střelec
střelec

Košnař Václav

27. 9. 1895

Radotín

Kozí Hory

35. pluk, 10. rota

střelec

Novotný Václav

6. 12. 1897

Kozí Hory

Nový Knín

32. pluk, 10. rota

střelec

Sirotek Jaroslav

5. 7. 1898

Jesenice

Kozí Hory

33. pluk, 1. rota

ppor.

5
Jaroš Karel

26. 12. 1896 Libčice

Libčice, Starý Knín 33. pluk, 6. rota

střelec

Pouček Karel

13. 12. 1896 Libčice

Libčice

stržm.

32. pluk + 39. pluk

2
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Jméno

Datum nar.

Místo nar.

Cihelka František

19. 10. 1891 Starý Knín

Příslušný

Jednotka

St. Knín, Nový Knín 33. pluk, 1. rota

Poznámka
čet. + 1918
Caprino-Veroneze
střelec

Červenka Josef

27. 2. 1884

Nový Knín

Nový Knín, Radíč

34. pluk

Furch Alois

24. 2. 1891

Nový Knín

Příbram

35. pluk, 3. rota

ppor.

Honal Jaroslav

3. 7. 1898

Nový Knín

Nový Knín

39. pluk

rtm.

Starý Knín

Křesina Václav

23. 7. 1898

Kučera Josef

18. 5. 1881

Kudrna Josef

3. 4. 1890

Kuffner František

2. 12. 1887

Menger František

14. 10. 1896 Zlíchov

Nový Knín

Nevařil Mikuláš
Pavlík František

Nový Knín, Písek

6. divize, hlavní stan

Nový Knín

31. pluk

střelec

Nový Knín

35. pluk, 11. rota

střelec

Nový Knín

32. pluk, 3. rota

střelec

Nový Knín

39. pluk

střelec

31. pluk

des.

Nový Knín
17. 3. 1881

Sumrakov

Petrášek Jan

22. 4. 1896

Nový Knín

Safín František

29. 12. 1875 Nový Knín

Šmídl Jan

Nový Knín

Nový Knín, St. Knín 34. pluk, 12. rota

střelec

Nový Knín

střelec

34. pluk, 2. rota

Nový Knín

Tancibudek Josef

18. 2. 1898

Nový Knín

33. pluk

Vosátka Alois

10. 1. 1896

Nový Knín

33. pluk

voj. hudba
střelec
střelec

Drtina-Bechyně Fr.

27. 4. 1881

Starý Knín

39. pluk + 32. pluk

střelec

Havránek Karel

11. 1. 1885

Starý Knín

32. pluk, 3. rota + 39. pluk střelec

Kulič František

17. 8. 1890

Starý Knín

Starý Knín

34. pluk

čet.

Prokop Ferdinand

25. 3. 1874 (5) Starý Knín

Praha

33. pluk, 3. rota

střelec
svob.

Sternschuss Otakar 1886

Třebohostice Starý Knín

34. pluk, 7. rota

Sternschuss Rudolf 9. 7. 1884

Třebohostice Starý Knín

34. pluk, 7. rota

Váňa Josef

2. 7. 1888

Starý Knín

Vaněk Jaroslav

3. 5. 1899

Starý Knín

Starý Knín

39. pluk, 4. rota

střelec

31. pluk, 7. rota

stržm.

24

31. čs. střelecký pluk Arco
32. čs. střelecký pluk Gardský
33. čs. střelecký pluk Doss Alto
34. čs. střelecký pluk Střelce Jana Čapka
35. čs. střelecký pluk Foligno
39. čs. pluk výzvědný generála Grazianiho
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Kotelna sídliště Nový Knín – úspora?
Reaguji na příspěvek „Poděkování – kotelna sídliště Nový Knín“. Bc. Václav
Krotil, DiS. zde obhajuje změnu kotelny a dokládá to dosaženými finančními
úsporami. Bohužel pro městské byty (č.p. 422 a 423) změnou kotelny takováto
finanční úspora nenastala. Je to dáno tím, že ve smlouvě, kterou za Město
Nový Knín uzavřel p. starosta Ing. Tomáš Havlíček, je nasmlouvaný minimální odběr 862 GJ/rok. Ten převyšuje jak dřívější, tak současnou spotřebu tepla.
Zde je krátké porovnání:
rok

Fakturováno Kč bez DPH

spotřebované teplo [GJ] cena tepla Kč/GJ

2013

562 956,-

809,45

695,-

2016

512 890,-

731,43

701,-

2017

512 890,-

764,19

671,-

Jako nájemník nemám k dispozici tak podrobné údaje, jako měli ti, kteří smlouvu uzavírali, přesto z podkladů mně dostupných je patrné několik
věcí. Jednak to, že současná spotřeba tepla je jen nepatrně nižší než v roce
2013, kdy byla kotelna na LTO, a dále to, že současná fakturovaná částka
nezávisí na spotřebě tepla! Dále skutečná cena tepla tedy není ve smlouvě
uvedených 595 Kč/GJ, viz ceny skutečně odebraného tepla v tabulce výše
(701 a 671 Kč/GJ). Je tedy zjevné, že každý subjekt, který odebírá teplo z kotelny, má jiné podmínky, což potvrzuje i příspěvek p. Krotila.
Účtování tepla podle skutečného odběru se snažím již od minulého roku
dosáhnout reklamacemi a řadou jednání se zástupcem firmy IVORY a panem starostou. Bohužel přístup obou smluvních stran je takový, že smlouva
zůstává v původní podobě a fakturace také, i přesto, že rada města na základě mé reklamace pověřila pana starostu přepracováním smlouvy již
minulý rok. Na letošní reklamaci podanou v dubnu jsem do dnešního dne
(9. 8. 2018) neobdržel od města Nový Knín (p. starosty) žádnou odpověď.
Vzhledem k této, pro mne patové situaci, jsem byl donucen podat podnět
k prošetření tohoto smluvního vztahu Energetickému regulačnímu úřadu,
který se problematikou dodávek tepla zabývá.
Jako absolventa oboru vytápění na ČVUT mne celá situace velmi mrzí.
Ještě před rozhodnutím o změně kotelny jsem se zúčastnil zasedání zastupitelstva, kde jsem reagoval na iniciativu směřující ke změně kotelny. Zde
jsem nabídl možnost bezplatné konzultace. O tu nikdo neprojevil zájem.
Přes to všechno stále věřím tomu, že i nájemníci městských bytů budou
v blízké době platit pouze za odebrané teplo a budou moci být s novou kotelnou po všech stránkách spokojeni tak jako p. Krotil.
Ing. Emil Novák
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O záludnostech hlasování a přidělování mandátů
Předchozí dva díly mého předvolebního seriálu byly určeny hlavně těm,
kdo uvažovali, zda sestaví kandidátní listinu. V době psaní tohoto článku je
na podobné úvahy pozdě – ta možnost vypršela na konci července a případní zájemci budou mít možnost zase až za čtyři roky – aspoň pokud povolební situace nebude směřovat k volbám předčasným. Tudíž je na čase věnovat
nějaké ty řádky těm, kdo nikam nekandidují, ale uvažují o tom, že své hlasy
ve stanoveném termínu (tj. 5. či 6. října letošního roku) řádně pohřbí do volební urny a tím ovlivní složení nového zastupitelstva.
Že volit lze různým způsobem, bylo naznačeno už v minulém článku
v rámci úvah, zda má smysl sestavovat a registrovat kandidátku, na kterou
se nepodaří sehnat maximální počet osob. Protože však nebylo řečeno vše
podstatné, k tématu se vraťme.
Především je zapotřebí připomenout, že každý volič má tolik hlasů, kolik členů má mít nové zastupitelstvo (tj. v případě Nového Knína 15, stejně
jako ve fiktivním kocourkovském případě). Tyto hlasy může rozdělit jedním
z následujících tří způsobů.
Prvním z nich je zakřížkovat jednotlivé kandidáty (hlasy lze rozdělit
i mezi více stran) – maximum je v takovém případě schválený počet členů příštího zastupitelstva, minimum jeden kandidát. Pokud ovšem označíme nižší než maximální počet kandidátů, části svých hlasů se dobrovolně
vzdáváme. Zaškrtnutí vyššího než maximálního počtu kandidátů znamená
neplatný hlas, podobně případ, že jsme nezaškrtli nikoho. (Co je to také
za volbu, když jsme nikoho nevolili, že?) Tento způsob volby – totiž křížkování jednotlivých kandidátů – doporučuji; volič má jednak nejlepší přehled,
komu svůj hlas dává, jednak má nejvíce možných kombinací.
Druhou možností je zakřížkovat jednu stranu a nikoho jiného. V takovém případě volič odevzdává oné straně všechny své hlasy.
Pokud je na kandidátní listině stejný nebo nižší počet lidí, jaký jich má být
v zastupitelstvu (například volební strana Špína & Hnus z minulého článku),
dává každému kandidátovi po jednom hlasu. Pokud ovšem strana neobsadila
kandidátní listinu úplně, tj. nominovala méně lidí, než kolik jich má zasednout v zastupitelstvu, volič, který volí tímto způsobem, se části hlasů dobrovolně zříká. Ten, kdo při volbách do patnáctičlenného kocourkovského městského zastupitelstva zaškrtl pouze stranu Strach & Hrůza, která nominovala
pouze sedm lidí, odevzdává po jednom hlasu každému z jejích kandidátů
a svých zbylých osm hlasů nechal propadnout. Na což ovšem má – pokud se
domnívá, že ostatní strany nestojí za nic – nezadatelné právo. Zdůrazňuji, že
takto lze zaškrtnout pouze jednu stranu – jinak je hlas neplatný.
Pokud někdo zakřížkuje stranu, která postavila naopak více kandidátů, než kolik jich má mít nové zastupitelstvo, hlasy se přidělí příslušnému
počtu kandidátů podle pořadí na kandidátní listině oné strany. V našem
„kocourkovském“ (ani v tom novoknínském) případě to není možné, protože
do patnáctičlenného zastupitelstva může strana podle zákona nominovat
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nejvýše patnáct lidí, ale řekněme, že v sousední obci Kocouří Lhotka má mít
zastupitelstvo pouze sedmičlenné. Pro takto malé zastupitelstvo lze na kandidátní listinu napsat až o jednu třetinu více kandidátů, než kolik činí počet
členů zastupitelstva – tedy devět.1 Ten, kdo v Kocouří Lhotce zaškrtl například stranu Prach & Broky, která nominovala devět lidí, odevzdává hlasy
prvním sedmi z nich. (Chce-li volit jiné kandidáty oné strany, musí použít
první způsob volby, tj. zakřížkovat jednotlivé osoby.)
Pro úplnost je zmiňme ještě způsob třetí. Volič totiž může zakřížkovat jednak jednu stranu a jednak jednoho či více kandidátů ve stranách ostatních.
Zopakujme, že i v tomto případě lze zaškrtnout pouze jednu stranu a nejvýš
tolik jednotlivých kandidátů ze stran ostatních, kolik jich má zasednout
v zastupitelstvu. V takovém případě se hlasy přidělí nejprve zaškrtnutým
jednotlivcům a zaškrtnuté straně zůstane ten zbytek podle pořadí na kandidátce. Neboli pokud zaškrtneme stranu Špína & Hnus a vedle ní všech
sedm kandidátů Strachu & Hrůzy a šest kandidátů Bídy & Děsu, dali jsme
ve skutečnosti hlasy zaškrtnutým lidem a prvním dvěma kandidátům zaškrtnuté strany Špína & Hnus. Dovedeno ad absurdum: můžeme zaškrtnout
stranu a přitom jí nedat ani jeden hlas – například zaškrtnout stranu Špína
& Hnus a vedle ní sedm kandidátů Strachu & Hrůzy a osm kandidátů Bídy
& Děsu. Zaškrtnout více lidí by však už znamenalo odevzdat neplatný hlas.
Takže hlasy bychom měli přiděleny. Avšak jak se na základě výsledků voleb přidělují mandáty, tj. místa v zastupitelstvu? I to samozřejmě zákon řeší.
Především (to bylo naznačeno už minule) si připomeňme, že mandáty (křesla v zastupitelstvu) se rozdělují poměrným systémem, konkrétně
d‘Hondtovou metodou. Předtím však je potřeba vzít v úvahu (dosud nezmíněnou) pětiprocentní uzavírací klauzuli, která nějakou dobu platí nejen pro
parlamentní, ale i pro krajské a komunální volby. V případě komunálních
voleb je ta pětiprocentní klauzule navíc upravena podle obsazenosti kandidátky – a důsledky toho stojí za zmínku.
Je sice možné si říci, že v případě voleb do patnáctičlenného zastupitelstva je tato hranice pouze teoretická, protože k získání mandátu je potřeba
více hlasů, avšak teoreticky se uplatnit může – a to v případech, že některá
kandidátka je obsazena neúplně a ty volby přesto drtivě vyhraje.
Vezměme si náš kocourkovský případ. A představme si, že hlasy mezi
strany byly rozloženy takto: stranu Strach & Hrůza (která postavila na kandidátku sedm lidí) zakroužkovalo 1500 voličů. Uvedená strana tak dostala
10500 hlasů. Dále předpokládejme, že strana Špína & Hnus (to je ta, která
postavila 15 kandidátů) dostala celkem 375 hlasů a stranu (například pokud
ji zakřížkovalo 25 voličů) a strana Bída & Děs (obsadila kandidátku deseti
lidmi) dostala celkem 300 hlasů (například pokud ji zakřížkovalo 30 voličů).
Celkový počet odevzdaných hlasů v našem příkladu činí 11175. Z tohoto
počtu by se měla počítat 5% hranice pro vstup do zastupitelstva – ovšem
pozor – jen pro volební strany s plně obsazenými kandidátkami. Což je
1

Tato možnost je uvedena v zákoně 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v § 22 odst (2).
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v našem příkladu pouze strana Špína & Hnus. U stran ostatních se ta procenta počítají z počtu upraveného úměrně obsazenosti kandidátky. Tudíž
pro vítěznou stranu Strach & Hrůza se procenta počítají z počtu 11175*7/15,
tj. z 5215 hlasů. Při tomto výpočtu strana překročila nejen pomyslnou pětiprocentní, ale dokonce stoprocentní (!) hranici (vyšlo 201,34 % – můžete
si to přepočítat). Ta procenta naznačují, že strana by si asi zasloužila lepší
zastoupení, ale nic naplat, kdo postaví sedm kandidátů, na víc než sedm
mandátů nedosáhne. Pokud jde o stranu Špína & Hnus, tam byla kandidátka obsazena plně, což stačilo k získání 375 hlasů. Procenta se tedy počítají
ze skutečného počtu odevzdaných hlasů. Zde získáme 3,36 % všech odevzdaných hlasů. Jsme tedy pod pětiprocentní hranicí. Podíváme-li se na výsledky strany Bída & Děs, která postavila na startovní čáru deset borců, vidíme,
že se musela spokojit třemi sty hlasy. Což by představovalo 2,68 % hlasů.
Protože však kandidátka byla obsazena pouze částečně, totiž deseti lidmi,
procenta se počítají z upraveného počtu hlasů, totiž z 11175*10/15=7450 hlasů. A 300 hlasů představuje 4,03 % z takto upraveného celkového počtu hlasů. I tento podíl ovšem činí méně než oněch pět procent.
Nicméně § 45 odst. (1) pokračuje takto: „Zjistí-li Český statistický úřad,
že do dalšího zjišťování výsledků voleb nepostupují alespoň 2 kandidátní
listiny, snižuje se hranice 5 % postupně vždy o 1 % až do splnění uvedené podmínky.“ V rámci puštění aspoň dvou stran do zastupitelstva je tedy hranice
snížena na čtyři procenta. Tu Bída & Děs, byť její výsledky plně odpovídaly
názvu strany, už překročila. Strana Špína & Hnus nikoliv. Podle d‘Hondtovy
metody budeme tedy postupně dělit počty obdržených hlasů pro postoupivší
strany čísly 1, 2, 3 atd. Pro Strach & Hrůzu by se jednalo o následujících
sedm čísel: 10500, 5250, 3500, 2625, 2100, 1750, 1500. Pro stranu Bída & Děs
by šlo (po zaokrouhlení na dvě desetinná místa) o čísla: 300, 150, 100, 75,
60, 50, 42,86, 37,50, 33,33 a 30. Pokud čísla seřadíme sestupně a podle nich
přiřadíme mandáty, prvních sedm míst patří zcela suverénně straně Strach
& Hrůza. A zbývajících 8 mandátů nezbude než přiřadit Bídě & Děsu. Neboli strana, která získala nejméně hlasů, má v zastupitelstvu nadpoloviční
většinu lidí – což je výsledek voleb opravdu hodný města Kocourkova.
Dodejme, že kdyby omezující pětiprocentní klauzule neexistovala, započítávala by se i číselná řada strany Špína & Hnus. Tato řada by činila 375,
187,50, 125, 93,75, 75, 62,50, 53,57, 46,88, 41,67, 37,50, 34,09, 31,25, 28,85, 26,79,
25. Kdyby se mandáty přiřazovaly bez započtení omezující klauzule, na sedmi mandátech pro suverénně zvítězivší Strach & Hrůzu by se nic nezměnilo,
avšak Špína & Hnus by získala pět mandátů a Bída & Děs pouze tři. Všimněme si ještě posledního přiděleného mandátu: na patnáctém a šestnáctém místě seřazených číselných řad figuruje číslo 75. Jedno z nich patří straně Špína
& Hnus a druhé straně Bída & Děs. I s takovouto rovností volební zákon počítá – v takovém případě (§ 45 odst. (2)) se upřednostní celkový počet hlasů,
které získala kandidátní listina, což by v našem případě byla Špína & Hnus.
Neboli v jistých případech – naštěstí jen v případech velmi kuriózních
– může mít i při volbách do patnáctičlenného zastupitelstva pětiprocentní
vstupní klauzule na složení zastupitelstva poměrně výrazný vliv.
Novoknínsk¯
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Nyní jsme se dověděli, kolik lidí z jednotlivých listin se do zastupitelstva
dostane, ale kteří to budou? Ideální by bylo, kdyby to byli ti, kdo dostali
v rámci své strany nejvíce hlasů, leč výše uvedený zákon 491/2001 poměrně
dost upřednostňuje pořadí na kandidátních listinách.
Ukažme si to na příkladu, a to v tomto případě skutečném. V roce 1994
postavila v Novém Kníně jedna nejmenovaná strana celkem čtyři lidi. Dostala celkem 1919 hlasů, což tehdy stačilo na tři mandáty. Jaké však tehdy
bylo moje překvapení, když jsem zjistil, že do zastupitelstva prošel kandidát, který obdržel 343 hlasů, ale ten, který těch hlasů obdržel 490, nikoliv.
Proč se tak stalo? Protože pořadí na kandidátce má v současném volebním
zákoně příliš velkou váhu. „Nahoru“ se posune pouze ten, kdo překročí průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta v rámci strany aspoň o deset procent (což bylo číslo 526,9). Této podmínce vyhovoval pouze jediný kandidát
– a ten byl shodou okolností zrovna na prvním místě kandidátky. A tak byly
mandáty přiděleny podle pořadí na listině, byť kandidát na posledním místě
listiny získal výrazně více hlasů než kandidát na místě předposledním.
Pokud by se kandidát, který tehdy získal nejvíce hlasů, nacházel na posledním místě listiny, s daným počtem hlasů by se posunul na první místo
a zbylí kandidáti za něj. Do zastupitelstva by pak nebyl prošel ten, který by
byl na třetím místě listiny.
Neboli pokud výrazně oblíbený kandidát kandiduje na posledním místě
kandidátky, kde se jinak nacházejí spíše průměrně oblíbení lidé, je šance
posunout ho dopředu. Pokud na prvním místě kandidátky s průměrně oblíbenými lidmi kandiduje někdo extrémně neoblíbený, zbavit se jej je poměrně obtížné, zejména pokud jde o jinak poměrně oblíbenou stranu. V zastupitelstvu tak klidně může stanout někdo, koho téměř nikdo nevolil, jen
proto, že byl nominován na první místo kandidátky. Pro voliče z toho může
plynout dilema: volit někoho ze strany, v čele jejíž kandidátní listiny stojí
někdo neoblíbený, nebo hlasy raději rozdělit mezi lidi ze stran, kde nikdo
takto neoblíbený nekandiduje (nebo kandiduje někde na chvostu)?
Na to pochopitelně nelze dát jednoznačnou odpověď – může záležet
na dalších okolnostech, které mohou být případ od případu různé – včetně
uznání, že ten protiva v čele kandidátky zas až takový lump nebude, nebo
naopak, že ti sympaťáci nebudou až takovými sympaťáky, byli-li ochotni
spřáhnout se s takovým protivou. Ale v tomto si každý musí udělat závěry –
a následně podle nich upravit hlasovací lístek – každý sám.
Na závěr bych poděkoval volebním stranám za to, že žádná z nich si
nezvolila název Strach & Hrůza, Špína & Hnus ani Bída & Děs, takže jsem
je mohl použít i v tomto dílu svého předvolebního seriálu, aniž bych okatě porušoval neutralitu tohoto článku (byť své preference mám). Těm, kdo
dokázali tento článek dočíst až sem, děkuji za trpělivost a doufám, že byl
aspoň jakž takž srozumitelný a užitečný. A všem pak přeji šťastnou ruku
u voleb – a to za použití mozku i srdce.
Miloš Hlávka
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Ranní školní družina
Vážení rodiče mladších žáků,
od začátku roku 2018 komunikujeme s vedením ZŠ Nový Knín o možnosti zřízení ranního provozu školní družiny. Na základě informací nového
pana ředitele je k rozhodnutí vedení ZŠ nezbytné zjistit počet žáků, kteří by
ranní provoz družiny také využili.
Proto žádáme všechny rodiče, kteří by měli o ranní provoz družiny zájem, aby nás kontaktovali na e-mailové adrese: druzina.NK@seznam.cz
s uvedením jména a třídy žáka.
Navrhujeme provoz družiny sladit s provozem mateřské školy, tj. začátek
v 6.30 hod., konec v 17.00 hod.
Rodiče školáků: Hnízdilovi, Koňakovských, Lenemayerovi

Orientační závod v atraktivním prostoru
u Nového Knína

SOBOTA

22. 9.
2018

Další ze série orientačních závodů pořádaných OK Dobříš se koná
v září, tentokrát poprvé přímo na kraji Nového Knína. Závod je součástí krajského poháru, připravené jsou ale i tratě pro veřejnost
a začátečníky, včetně nejmenších dětí.
Oddíl sportů v přírodě OK Dobříš patří mezi nejaktivnější oddíly ve středočeském kraji a jako takový uspořádal v posledních letech už několik
velkých sportovních akcí přímo v lesích okolo Dobříše. Letošní závod krajského poháru se ale poprvé uskuteční v sousedním Novém Kníně.
Připraveny budou tratě jak pro zkušené závodníky, které se liší podle
věku od zhruba 6 až do 70 let, tak ale i pro malé děti s doprovodem rodičů
a pro úplné začátečníky v kategorii příchozích. Pro ty budou navíc k dispozici pořadatelé, kteří ochotně vysvětlí, jak si s mapou a tratí v lese poradit.
V centru závodu v areálu Oplocenka na kraji Nového Knína budou pak
i stánky s lákavým občerstvením, které po závodě jistě přijde vhod, a také
ukázka několika atrakcí adrenalinového centra Tepfaktor ze sousedního
Chotilska, které se stalo partnerem závodu a věnuje volné vstupy třem nejlepším mládežnickým týmům.
Říká se, že orientační běh je zábavný a pestrý sport pro celou rodinu.
Na závodě u Nového Knína se o tom každý příznivce sportování v přírodě
může přesvědčit osobně. Akce se koná v sobotu 22. září od 10 hod., všechny
potřebné informace najdou zájemci na www.okdobris.cz.
Lesu a sportu zdar!
OK Dobříš – oddíl sportů v přírodě
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit s panem Zdeňkem Malčánkem na jeho poslední cestě. Děkujeme za kondolence i květinové dary. Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat panu Miloši Hlávkovi za krásný článek, který
o panu Malčánkovi napsal v minulém čísle zpravodaje.
rodina Malčánkova
Děkuji tímto panu Ing. Tomášovi Havlíčkovi (starostovi Nového Knína)
a technické četě, hlavně panu Miroslavu Buřičovi za opravu zničené pumpy
v Sudovicích.
Za občany Sudovic
Ing. Stanislav Nechyba

JUBILANTI MĚSÍCE ZÁŘÍ 2018
• V září oslaví krásné narozeniny pan Miroslav Němota.
Oslavencem je také paní Anna Bartoňková. Jubileum
má paní Marie Doušová a pan Stanislav Matějček.
Narozeniny budou slavit i paní Květoslava Poláčková
a pan Miroslav Kočí.
Všem Vám přejeme hodně zdraví, pohody a elánu do dalších let.

VZPOMÍNÁME
Dne 22. srpna uplynulo 25 let od tragické smrti našeho syna a bratra Jindřicha Měchury.
rodina Měchurova a sestry

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 08/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 9. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: úterý 25. září 2018.

22

Novoknínsk¯

zpravodaj

 







     

  


     


    
   
  
  
       
   

   
 
   
      













   
   
 

 
   
 


 




  



         
             
 
             
 
                 
   
   
           
 

      
                
 
               
   



 
 

     





Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska
Volební číslo 3

Jsme sdružení nezávislých kandidátů, jehož největší ambicí je znovunastartování rozvoje
Novoknínska. Hlavním důvodem vzniku sdružení je snaha o zlepšení dialogu a navrácení
kultury komunikace mezi zastupiteli Nového Knína. Naším mottem je konstruktivní dialog,
tj. cílená spolupráce mezi členy zastupitelstva na rozvoji Novoknínska.
Chceme hledat cesty a zasadit se o rozvoj v oblastech, které jsou vidět a nepotřebují nutně
nereálně velké investice.
Naši kandidáti:
1. Tomáš Kadlec - 29 let, příslušník HZS ČR, Nový Knín
2. Ing. Josef Lukeš, Ph.D. - 45 let, IT manažer, Nový Knín
3. Mgr. Augustin Kůr - 44 let, učitel ZŠ, Libčice
4. Miloslav Pipota ml. - 38 let, řidič, Libčice
5. Jan Hájek - 70 let, důchodce, Sudovice
6. Stanislav Foukner, 40 let, servisní technik, Nový Knín
7. Ivana Moravcová - 43 let, realitní makléřka, Libčice
8. Martin Douša - 42 let, OSVČ, Nový Knín
9. Libor Budka - 46 let, živnostník, Nový Knín
10. Michal Hranický - 35 let, podnikatel, technik, Nový Knín
11. Petr Pazderka - 28 let, technik, Nový Knín
12. Miloslav Pilař - 31 let, OSVČ, Libčice
13. Simona Hájková - 22 let, pokladní, Sudovice
14. Jana Zelenková, DiS. - 34 let, asistent pedagoga, Nový Knín
15. Martina Čermáková, DiS - 40 let, sociální pracovník, Nový Knín

Informace o nás naleznete na www stránkách:

www.snknk.cz
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na zasedání dne 13. 8. 2018 jednalo zejména ve věcech:
• žádost o přidání kontejneru
na směsný odpad na Starou Živohošť – přidání jednoho kontejneru
na směsný odpad situaci nevyřeší, od příští letní sezony budou
probíhat častější vývozy směsného odpadu;
• žádost Osady Kobylníky, spolek
o provedení místního šetření
a zjednání nápravy ze zjištěného
stavu věci u komunikace Prostřední Lhota – Kobylníky. Do konce
roku budou vyspraveny největší
výtluky, v případě nového povrchu po celé délce silnice nebo provedení větší opravy v roce 2019
se na financování budou podílet
všichni hlavní uživatelé silnice
(obec Prostřední Lhota, Křižovnické lesy s.r.o. a Osada Kobylníky, spolek);
• sdělení právních zástupců manželů J. a L. B., Dobříš, ve věci narovnání skutečného stavu u pozemků
parc. č. 412/6 a parc. č. 412/9, oba
k.ú. Křeničná, místní část Stará
Živohošť. Obec trvá na požadavku
chotilsk¯

•

•
•

•

•
•

odstranění plotu z důvodu zachování průjezdnosti přilehlé cesty;
žádost Státního pozemkového
úřadu o vystoupení zástupce obce
na workshopu dne 17.09.2018.
Jedná se o zhruba 20minutové
zhodnocení komplexních pozemkových úprav v obci. Jako určený
zastupitel byl vybrán Jiří Šťástka.
oznámení o přezkoumání hospodaření obce Chotilsko dne
10. 10. 2018;
žádost Ing. V. D., ČVUT Praha,
o pronájem rybníka Na Korouhvích z důvodu monitoringu
rybníka. Rybník není doposud
ve vlastnictví obce, a proto ho
nelze zatím pronajmout;
pozvánka obce Korkyně na akci
„Závěr léta“, která se bude konat 08.09.2018 na dětském hřišti
v Korkyni;
účast ve výzkumu zaměřeném
na výskyt brownfieldů;
oznámení o zahájení řízení a konání veřejného projednání ÚP
Radíč;
zpravodaj
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• uvědomění o právní moci usnesení
o nařízení exekuce a exekučního
příkazu;
• informace o vytříděném množství
odpadů obce Chotilsko za období
01.04.–30.06.;
• žádost o povolení výjimky – dovoz, držení a nabízení čmelínů
za účelem prodeje;
• informace o podání oznámení
veřejných funkcionářů o střetu
zájmů;
• nahlašování voličů pobývajících
ve zdravotnických zařízeních
do zvláštních seznamů;
• rozpočtové opatření č. 8/2018 – celková výše příjmů je 13.605,7 tis. Kč
(navýšeno o 182,0 tis. Kč) a celková výše výdajů je 18.834,8 tis. Kč
(navýšeno o 195,0 tis. Kč);
• souhlas s provedením výkopových
prací a napojením na vodovod
u pozemků v Prostřední Lhotě;
• nabídku na pronájem s následným
odkoupením multifunkčního zařízení RICOH;
• žádost SDH Chotilsko o spolupořadatelství akce s poskytnutím
příspěvku na Chotilské posvícení;

•s
 ouhlas se změnou druhu pozemku z: orná půda, na: trvalý travní
porost u pozemků v k.ú. Hněvšín;
• žádost o podporu v podnikání
(prodejna potravin v Sejcké Lhotě);
• návrh na zapsání obce Chotilsko
do seznamu suchých míst s možností následného využití dotačního
programu „Dešťovka“;
• cenovou nabídku FAIR CARE
s.r.o. na vyřízení změny PRVKÚK
v rámci vedení vodovodu „Chotilsko – Lipí – Prostřední Lhota“;
• žádost o souhlas s dělením pozemků v k.ú. Hněvšín a k.ú. Prostřední Lhota, místní část Smilovice;
• návrh na přijetí dotace na rekonstrukci TATRY 815 a zároveň sdělení o financování rekonstrukce;
• požadavek na zakoupení propagačních předmětů k příležitosti
výročí 120 let od založení hasičského sboru Záborná Lhota;
• návrh na možnost získání dotace
na venkovní silostroje ve spolupráci s Hornickým muzeem
Příbram.
-OÚ-

PRAVIDELNÁ KONTROLA KOMÍNŮ
Čištění komínů na správním území obce Chotilsko
proběhne letos v pátek 12. října, v sobotu 13. října
a v neděli 14. října.
Zájemcům o vyčištění komínů před zimním obdobím
nebo o revizi komínu sdělujeme, že si mohou návštěvu kominíka sjednat nejpozději do 10. října na obecním úřadu v Chotilsku osobně nebo na telefonu č.:
318 543 958.
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CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
Letošní horké a suché léto se nám většinou už zajídá, ale
pro ty, kdo si na zahrádce pěstují rajčata, má jednu výhodu
– rajčátka krásně zrají, nepraskají, nechytají plíseň bramborovou a jsou plná sladké chuti. Pokud jich máte opravdu
hodně a nevíte už pomalu co s nimi, zkuste z nich vyrobit
domácí kečup podle našeho receptu. Je mnohem lepší než ten kupovaný.
Nejsou v něm konzervanty a také chutí ten z obchodu naprosto překonává.
Pokud máte rádi pikantní, přidejte chilli papričku. Nevím, odkud jsem tento
můj recept na domácí kečup vzala, vařila jsem ho odjakživa a moje děti jej
zbožňovaly. Vitamínů a dalších zdraví prospěšných látek je v něm i na zimu
uchováno neskonale víc, než byste našli v bledých nedozrálých rajčatech,
která vám po sezóně bude nabízet za drahé peníze obchod.
KEČUP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¼ kg jablek
¼ kg cibule
2 kg hodně zralých rajčat
1 dcl běžného osmiprocentního octa
6 stroužků česneku
1 lžička drceného hřebíčku
1 lžička mleté sladké papriky
1 lžička zázvoru (já dávám 1 lžíci čerstvého, jemně strouhaného)
1 lžička mletého černého pepře
1 lžička drceného nového koření
1 lžička mleté skořice
1 lžíce soli
15 dkg cukru
1–2 chilli papričky, pokud chcete pikantnější variantu

Jablka a cibuli oloupeme, rajčata sloupneme (po přelití horkou vodou to
jde lépe), nakrájíme a s ostatními přísadami vaříme za občasného míchání až do zhoustnutí. Pak vše rozmixujeme (nebo můžeme prolisovat
přes síto, já mixuji). Plníme do kečupových skleniček ještě horké a obrátíme skleničky víčkem dolů.
Dobrou chuť vám přejí

chotilsk¯
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VÝZVA
Objekty bývalé hospody a obchodu v Prostřední Lhotě
– co teď s tím?
Vracím se k výzvě občanům ohledně podání návrhů na využití budov
bývalé hospody a obchodu, která byla uveřejněna v červencovém Chotilském zpravodaji.
Předně si myslím, že tato sympaticky působící výzva občanům ke společnému přemýšlení o využití výše uvedených nemovitostí mohla (a asi i měla)
zaznít ještě před nákupem nemovitostí. Ve výzvě se dočteme: „Nechávali
jsme dělat posudek na statiku, jestli jsou oba objekty staticky v pořádku.
Dopadlo to dobře...“ Obecně platí, že statický posudek se vždy nechává zhotovit ještě před uzavřením kupní smlouvy, aby se vyloučily skryté vady
na nosných konstrukcích. Protože jsem do zmíněného posudku nahlédl, dodávám, že se jednalo také o zhodnocení stavu stavební části, které se bude
moci (i když opravdu velmi omezeně) použít při případných dalších rekonstrukcích.
Pro pořádek si zrekapitulujme fakta:
Bavíme se o pozemcích v celkové výměře 1928 m2. Jedná se o parcely
st. 181 (128 m2) – stavební pozemek, st. 202 (324 m2) – zastavěná plocha
a nádvoří, st. 721/2 (160 m2) – ostatní plocha, st. 722/28 (400 m2) – zahrada,
st. 722/29 (468 m2) – zahrada, st. 722/30 (397 m2) – zahrada, st. 98/3 (51 m2)
– ostatní plocha. Na nich stojí dvě přízemní budovy – bývalá restaurace
(v projektu je uváděna pod názvem motorest) a bývalý obchod. Obě byly
v nabídce k prodeji několik roků, přičemž obchod souběžně fungoval na základě nájemní smlouvy se soukromníkem.
Co se týká obchodu, tak revitalizace budovy k jejímu dosavadnímu účelu využívání by neměla být nákladná. Největšími položkami by asi byly
tepelné izolace a nové topení, k tomu pak bezpečnostní dveře a asi i mříže
do oken. Mnohem větším oříškem bude zcela jistě hospoda. Dodejme bývalá, neboť že by obec provozovala hospodu, byť bychom funkční restaurační
zařízení všichni jistě uvítali, je nereálné. Nápadů, co teď s tím, se nabízí
kromě již zmíněné restaurace celá řada. Cukrárna, kadeřnictví, prostor
pro děti nebo seniory, prostor pro setkávání občanů, bowling, posilovna atd.
Co však z toho může obec reálně provozovat? A hlavně jaký finanční model
zvolit (dotační tituly jsou v tomto ohledu omezeny)?
Rozhodování nebude jednoduché. Mnohé by zcela jistě usnadnila funkční a promyšlená koncepce rozvoje obce. Každopádně bych se přimlouval,
aby zastupitelé nechali rozhodnutí až na příští volební období.
Ing. Jiří Bendl, Sejcká Lhota
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TJ PROSTŘEDNÍ
LHOTA
pořádá pro chlapce
a dívky ve věku 6–15 let
Kontaktujte fotbalové
trenéry s licencí C:
Milan Stingl
tel.: 606 201 914
e-mail: stingl-milan@seznam.cz

OKÉNKO Z KOPANÉ

kolo

datum

1.

25. 8.

Rozpis III. třída skupina „B“ – podzim 2018:
den
hodina
mužstvo
So

17:00

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou – TJ Prostřední Lhota

2.

1. 9.

So

17:00

TJ Prostřední Lhota - SK Obory, z.s.

3.

9. 9.

Ne

17:00

TJ Vltavan Borotice, z.s. - TJ Prostřední Lhota

4.

15. 9.

So

16:30

TJ Prostřední Lhota - SK Velká Lečice, z.s.

5.

23. 9.

Ne

16:30

TJ Sokol Nová Ves pod Pleší „B“ - TJ Prostřední Lhota

6.

29. 9.

So

16:00

TJ Prostřední Lhota - SK Sokol Kytín

7.

7. 10.

Ne

16:00

SK Nový Knín „B“ - TJ Prostřední Lhota

8.

13. 10.

So

15:30

SK Petrovice „B“ - TJ Prostřední Lhota

9.

20. 10.

So

15:30

TJ Prostřední Lhota - TJ Sokol Jesenice, z.s.

10.

27. 10.

So

14:30

TJ Vltavan Hřiměždice - TJ Prostřední Lhota

11.

3. 11.

So

14:00

TJ Prostřední Lhota - TJ Krásná Hora

12.

11. 11.

Ne

14:00

TJ Sokol Počepice, z.s. - TJ Prostřední Lhota

13.

17. 11.

So

13:30

TJ Prostřední Lhota - TJ Sokol Sedlec – Prčice „B“, z.s.

chotilsk¯
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kolo

datum

Rozpis mladší žáci skupina „B“ – podzim 2018:
den
hodina
mužstvo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

25. 8.
1. 9.
9. 9.
15. 9.
23. 9.
29. 9.
6.10.
13.10.
21.10.
27.10.
4.11.
10.11.
19.11.
12. 9.

So
So
Ne
So
Ne
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Po
St

kolo

datum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

25. 8.
2. 9.
9. 9.
17. 9.
22. 9.
29. 9.
6.10.
14.10.
20.10.
28.10.
3.11.
10.11.
26. 9.
29. 9.

kolo

datum

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7.10.
14.10.

VI

15:00
10:00
14:45
10:00
14:00
11:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
12:00
17:30
17:00

TJ Sokol Daleké Dušníky - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - TJ Stará Huť, z.s.
TJ Krásná Hora - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - SK Nový Knín
Dolní Hbity / Višňová - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - MFK Dobříš „B“
TJ Tatran Sedlčany „B“, z.s. - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - TJ Sokol Daleké Dušníky
TJ Stará Huť, z.s. - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - TJ Krásná Hora
SK Nový Knín - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - Dolní Hbity / Višňová
MFK Dobříš „B“ - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - TJ Tatran Sedlčany „B“, z.s.

Rozpis starší přípravka skupina „C“ – podzim 2018:
den
hodina
mužstvo
So
Ne
Ne
Po
So
So
So
Ne
So
Ne
So
So
St
St

10:00
14:15
--16:45
10:00
09:00
13:00
14:00
10:00
--10:00
10:00
17:00
16:45

TJ Prostřední Lhota - TJ Sokol Daleké Dušníky
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ Prostřední Lhota
volno
MFK Dobříš - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - SK Nový Knín
TJ Stará Huť, z.s. - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - MFK Dobříš „B“
TJ Sokol Daleké Dušníky - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - TJ Sokol Nová Ves pod Pleší
volno
TJ Prostřední Lhota - MFK Dobříš
SK Nový Knín - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - TJ Stará Huť, z.s.
MFK Dobříš „B“ - TJ Prostřední Lhota

Rozpis mladší přípravka skupina „B“ – podzim 2018:
den
hodina
mužstvo
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

14:00
10:00
10:30
10:00
10:15
10:00
12:00

chotilsk¯

TJ Stará Huť, z.s. - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - TJ Sokol Daleké Dušníky
TJ Tatra Sedlčany, z.s. - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - TJ Sokol Jesenice, z.s.
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší - TJ Prostřední Lhota
MFK Dobříš „B“ - TJ Prostřední Lhota
TJ Prostřední Lhota - MFK Dobříš
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

BILANCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Pomalu končí volební období 2014–2018, a tak vám předkládám krátkou
závěrečnou bilanci, co jsme v těchto letech realizovali, aby se v naší obci
lidem dobře žilo.
Velkou akcí tohoto volebního období byla výstavba čistírny odpadních
vod, která byla zahájena koncem roku 2014 a v lednu 2016 byla uvedena
do zkušebního provozu a v roce 2017 do běžného provozu. Na tuto stavbu
jsme získali dotaci z MZe ve výši 5 639 tis. Kč.
Pro zlepšení kvality pitné vody byla nainstalována ve vodárně nová zdržující nádrž a provzdušňovací šachta. Dále byl vyvrtán nový zdroj pitné
vody, vyměněno cca 500 m litinového potrubí za plastové včetně necelých
40 m potrubí v hydroglobusu. Ve vodárně a na hydroglobusu byl dán do provozu nový elektrorozvaděč, na vodovodním řadu bylo vyměněno několik
vodovodních uzávěrů a provedeno nové oplocení dvou studen.
Podle hlavní silnice II/114 byl vybudován nový chodník za přispění dotace ze SFDI ve výši 691 tis. Kč. Při výstavbě bylo zjištěno, že dešťová kanalizace je téměř po celé délce budovaných chodníků nefunkční, a tak byla
vyměněna a rozšířena.
V roce 2016 a 2017 bylo v Mokrovratech a Pouštích rozšířeno veřejné osvětlení a byly vyměněny téměř všechny lampy veřejného osvětlení
za nová ledková svítidla. Na tuto výměnu nám byla poskytnuta dotace
ve výši 303 tis. Kč z MPO. V letošním roce bude ještě veřejné osvětlení
v Mokrovratech rozšířeno.
Na podzim roku 2016 započaly práce na opravě fasády základní školy
a na jaře roku 2017 byly dokončeny. Na tuto opravu nám byla přidělena
dotace z KÚ Středočeského kraje ve výši 2 miliony Kč. Při této akci byly
vyměněny i dvoje boční vstupní dveře do budovy školy. V loňském roce
dostala školní zahrada nový plot a vrata. Letos byla opravena podezdívka
a zhotovena nová pergola na zahradě školy.
V loňském roce proběhla rekonstrukce obecního úřadu, kdy byly vybudovány nové podlahy, stropy, elektroinstalace a zabezpečovací zařízení.
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V tomto volebním období byla také částečně zrekonstruována obecní
restaurace, kaplička v Mokrovratech a na Pouštích, autobusové čekárny,
knihovna, hasičská zbrojnice Mokrovraty a Pouště, kabiny na hřišti, položeny nové asfaltové povrchy na některých místních komunikacích. Z dotace ve výši 80 tis. Kč z Nadace ČEZ byly vysázeny okrasné stromy a zeleň
u Oranžového hřiště.
Téměř dva roky probíhá trasování vodovodního řadu, které nebylo nikdy provedeno a které bude v letošním roce dokončeno.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby – rozšíření kanalizačních sítí ve východní části Mokrovrat, Mokrovratech-Vilách
a na Pouštích. Tato stavba by měla být zahájena na jaře 2019 a při ní bude
částečně vyměněno i litinové vodovodní potrubí. V červenci tohoto roku
nám byla přiznána dotace ve výši téměř 20 milionů Kč z OPŽP.
Ve výčtu toho, co bylo v uplynulém období u nás uděláno, jsem určitě některé věci nezmínila. Představitelé obce se snaží vytvářet podmínky
pro spokojený život našich občanů, udržování tradic a dobrého jména naší
obce. Děkuji všem, kteří se na tomto podíleli.
Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
6. 9. 2018

– třídní schůzka rodičů dětí ZŠ i MŠ spojená s opékáním špekáčků na školní zahradě

10. 9. 2018

– „Bajky pana Ezopa“ – Divadélko pro školy

21. 9. 2018

–„
 Pouť ve škole“ – pouťové pečení – akce dětí s rodiči

22. 9. 2018

– „Škola na pouti“ – jarmark od 14.00 do 16.00 hodin

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi na prahu nového školního roku podělila
o změny, které se udály během letních prázdnin. Za stěžejní považuji výstavbu pergoly na pozemku školní zahrady. Na její výstavbu bylo použito
dřevo ze stromů pokácených před budovou obecního úřadu. Tato pergola
nejen zvelebila školní zahradu, ale přispěje i ke zkvalitnění prostředí k učení a relaxaci. Stane se jednak útočištěm před nepřízní počasí, ale bude v ní
moci probíhat i výuka spojená s poznáváním zákonitostí přírody, výtvarných a pracovních činností.
Za zmínku stojí i ostatní úpravy v budově školy a v jejím bezprostředním okolí. Týká se to zejména podezdívky oplocení nebo výmalby chodby
MOKROVRATSK¯
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a kuchyně i drobných stavebních úprav. Také byla opravena a zprovozněna
studna na zahradě školy, jejíž voda slouží k zalévání školních záhonků.
Ráda bych poděkovala představitelům obce Mokrovraty za vstřícnost
a ochotu při realizaci všech těchto změn. A všem dětem a žákům přeji, aby
se jim v naší škole líbilo a rádi do ní chodily.
PhDr. Lenka Havlíčková
ředitelka školy

INFORMACE O VODĚ
V dubnovém vydání Mokrovratského zpravodaje byl podrobně popsán
březnový problém s kvalitou pitné vody při instalaci nové plastové nádrže od firmy ICA s.r.o. Příbram. Záměrem instalace této nádrže o objemu
20 m3 a provzdušňovací věže bylo snížení obsahu manganu a hlavně železa
v chemicky upravené vodě tak, aby zbytkovou koncentraci těchto prvků
zvládly odstranit greensandové filtry. Třikrát zvýšenou koncentraci železa
v surové vodě zapříčinil pokles hladiny spodní vody, a proto bylo potřeba
doladit technologický režim úpravny vody tak, aby v dodávané pitné vodě
byl mangan a železo na minimálních hodnotách, což se podařilo.
Tím, že v úpravně vody přibyly další agregáty, bylo nutno vyměnit elektrorozvaděč, a tak je v současné době zajištěn plynulý automatický chod
vodárny.
Velkou akcí byla výměna stávajícího litinového řadu v úseku od vodárny
k místní komunikaci Mokrovratech-Vilách včetně rozdělovací šachty s odbočkou na hydroglobus a výtlačného potrubí ve dříku. Litinové potrubí bylo
vyměněno za potrubí plastové o průměru 160 mm. Tyto práce velmi kvalitně provedla firma VHS Dobříš.
V současné době probíhá připojení nového vrtaného vodního zdroje, který nahradí zavalenou kopanou studnu. Obec tak bude mít rezervu ve zdrojích pitné vody do budoucna při všeobecně známých klimatických podmínkách.
Tento příspěvek zdaleka neobsahuje všechno, co bylo za nemalé finanční prostředky vykonáno pro zásobování obyvatel Mokrovrat a Pouští kvalitní pitnou vodou. Patří za to dík paní starostce a zastupitelstvu obce, že
prioritou v obci je voda – základ života.
Bohumil Chlumecký
technolog vodárny
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. V
 olby do Zastupitelstva obce Mokrovraty se uskuteční:
• v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a
• v sobotu dne 6. října 2018 od 08:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v přízemí Základní školy a Mateřské školy Mokrovraty,
Mokrovraty čp. 63.
3. V
 oliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. V
 oliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. V
 olič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Stanislava Ecklová
starostka obce

KOMINÍK
Ve dnech 27. 9. – 30. 9. 2018 bude v Mokrovratech
a na Pouštích chodit kominík.
Občané, kteří mají zájem o kominické služby, se mohou objednat do 21. 9. 2018 na OÚ Mokrovraty.
Telefon:
E-mail:

318 593 812
mokrovraty@volny.cz

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

SOBOTA

15. 9.
2018

SOBOTA 15. 9. 2018
• Pouště, náves			
• Mokrovraty, před obchodem

9.39 – 9.49 hod.
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.

MŠE SVATÁ V MOKROVRATECH

PÁTEK

V pátek 28. 9. 2018 od 17:00 hod. bude u kapličky
v Mokrovratech sloužena poutní mše svatá.

OBEC MOKROVRATY
Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ
POUŤ

v sobotu 22. září 2018
• 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

V

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

28. 9.
2018
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3. 9. 2018 - 10. 9. 2018

MOKROVRATSK¯

zpravodaj
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INZERCE

PRODEJ
SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech
barvách a slepičky Green Shell typu
Arakauna. Stáří 14–19 týdnů, cena
159–195 Kč/ks.
Prodej: 13. září a 24. října 2018
Nový Knín – u firmy ELKO – 17.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.

HLÍDÁNÍ
Babičky, tetičky nebo maminky
na MD hledáme vás.
Potřebujeme 1–2x týdně
vyzvednout 6letého syna ze
základní školy v Novém Kníně
a následně pohlídat
(maximálně 2 hodiny).
Odměna vás nemine,
těšíme se na odpovědi.

Informace:

Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.: 601 57 62 70,
728 60 58 40

www.drubezcervenyhradek.cz

Tel.: 776 183 874

e-mail:
jana.lenemayer@centrum.cz

INZERCE

INZERCE

