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Slovo STAROSTY
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky konané 8. a 9. října 2021

Výsledky v městě Nový Knín
Strana, sdružení, koalice

Hlasy 1.
okrsek

Hlasy 2.
okrsek

Hlasy
celkem

Pořadí

SPOLU - ODS, KDU-ČSL, TOP 09

167

162

329

1

ANO 2011

154

134

288

2

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

86

91

177

3

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

38

40

78

4

PŘÍSAHA - občanské sdružení
Roberta Šlachty

29

24

53

5

Česká strana sociálně demokratická

27

22

49

6

Trikolora Svobodní Soukromníci

19

26

45

7

Komunistická strana Čech a Moravy

11

11

22

8

Strana zelených

8

4

12

9

Švýcarská demokracie
(www.svycarska-demokracie.cz)

2

6

8

10

VOLNÝ blok

3

3

6

11

SENIOŘI 21

2

1

3

12

Urza.cz

1

1

2

13

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

1

1

14

Aliance pro budoucnost

0

1

1

14

Hnutí Prameny

0

0

0

15

Koruna Česká (monarchistická strana Čech,
Moravy a Slezska)

0

0

0

15

Otevřeme Česko normálnímu životu

0

0

0

15

Vážení spoluobčané,
i přesto, že znovu začínají růst počty nakažených nemocí Covid-19, tak se
chystáme na dobu adventní, a nejen s ní spojené veřejné akce. Pevně doufám, že letos proběhnou s co možná nejmenším omezením.
Po loňském zrušeném rozsvícení stromu na náměstí bychom se k této tradici rádi vrátili a letos společně vánoční strom rozsvítili a sešli se ke krátkému kulturnímu programu dětí základní školy. Datum rozsvícení vánočního
stromu letos vychází na brzký termín 26. 11., kdy první adventní neděle je
28. 11. a vánoční strom už by tedy tou dobou měl svítit.
Naopak akce, která vzhledem k současné situaci neproběhne, bude předvánoční setkání s důchodci. Pokud to bude možné, tak bychom tuto akci pro
naše seniory uspořádali v jarních měsících, kdy bude situace, alespoň doufám, lepší.
V současné době probíhá na území Nového Knína instalace workoutových
a herních prvků, na které jsme získali dotaci. Konkrétně se jedná o dětské
hřiště v Novém Kníně, kurty v Libčicích, náves v Sudovicích, park ve Starém
Kníně a areál školy. Věřím, že tyto prvky rozšíří vyžití nejen pro mladší občany, ale stanou se místem pro setkávání široké veřejnosti.
S nadcházejícím koncem roku se blíží přechod na svoz popelnic novou
společností BOS (Brdská odpadářská společnost s.r.o.), kterou Nový Knín
vlastní prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy
a Hřebeny, jehož jsme členem. K této zásadní změně obdržíte do svých schránek samostatně informační leták, který se problematice odpadů bude věnovat obsáhleji.
Přeji všem krásný podzim a ať se nás opatření dotknou co nejméně.

Petr Chmelík,
starosta města

3
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Zasedání městské rady
	a zastupitelstva města 
Usnesení č. 61/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 12. 10. 2021
USNESENÍ č. 1-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

parc. č. 1339, parc. č. 931, parc. č.
930, parc. č. 675/1 v k.ú. Starý Knín..
USNESENÍ č. 7-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
žádost pana XXXXXX o povolení zakoupení kotle OPOP Biopel mini 11
kW na vlastní náklady a úhradu nákladů spojených s připojením kotle.

USNESENÍ č. 2-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor na zdravotním středisku Nový
Knín č.p. 64 za účelem provozování
lékárny.

USNESENÍ č. 8-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost pana XXXXXX o přidělení obecního bytu.

USNESENÍ č. 3-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č.
100/1 v k.ú. Libčice.

USNESENÍ č. 9-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí restaurační záměr boční oltář
Panny Marie v kostele sv. Mikuláše
v Novém Kníně a schvaluje finanční spoluúčast na tomto restauračním záměru v rámci poskytnutí
dotace.

USNESENÍ č. 4-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č.
921/2 v k.ú. Nový Knín..
USNESENÍ č. 5-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí výpověď z pracovního poměru podanou panem XXXXXX.

USNESENÍ č. 10-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje výměnu oken v bytové jednotce v bytovém domě na sídlišti Nový
Knín č.p. 423 na základě výběrového řízení, kde nejnižší nabídku po-

USNESENÍ č. 6-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí podání žaloby na pana
XXXXXX na vyklizení pozemků
4
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USNESENÍ č. 13-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč
panu XXXXXX na vydání knihy
o paní Jiřině Nešutové – čestné občance Nového Knína.

dala firma OKNA.EU s.r.o., která
bude tuto výměnu provádět.
USNESENÍ č. 11-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 118.572 Kč do Sociálního
fondu regionu Brdy – Vltava.

USNESENÍ č. 14-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek ve výši 7.505 Kč
společnosti IV-NAKLADATELSTVÍ
s.r.o. na vydání publikace Anetka
potřebuje pomoc…, v rámci projektu Mezinárodní policejní asociace.

USNESENÍ č. 12-61/2021 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
prominutí poplatku za komunální
odpad paní XXXXXX z důvodu prokazatelné nepřítomnosti žadatelky
v nemovitosti.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 12. 10. 2021

Usnesení č. 22/2021 ze zasedání zastupitelstva
města Nový Knín ze dne 6. 10. 2021
USNESENÍ č. 4 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2021, které je přílohou tohoto
usnesení.

USNESENÍ č. 1 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Josef Mácha, Ing. Tomáš Havlíček.
USNESENÍ č. 2 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
doplněný
program
zasedání.

USNESENÍ č. 5 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Výsledek výběrového řízení na zakázku: „Pořízení kompostérů pro občany města Nový Knín“,
schvaluje uzavření kupní smlouvy
s vítěznými firmami MEVA-TEC s.r.o.,
IČO 62742051 a AGROMAK ND s.r.o.,
IČO 49824309, případně s dalšími firmami v pořadí ELKOPLAST CZ s.r.o.,
IČO 25347942 a MEVA-TEC s.r.o., IČO

USNESENÍ č. 3 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informace starosty města o proběhlých a chystaných
investičních akcích.
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USNESENÍ č. 10 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje vícepráce na rekonstrukci chodníku na jižní straně náměstí Jiřího z Poděbrad ve výši 140 845,Kč a smlouvu o dílo na celkovou
částku 623 351,- Kč.

62742051, v případě odstoupení vítězné firmy a pověřuje starostu města podpisem smluv s výše uvedenými
firmami.
USNESENÍ č. 6 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje změnu trasy vedení elektrického vedení v ulici Na Potůčku
a Hřbitovní dle přiložených výkresů zpracovaných společností VOLTCOM, s.r.o., které jsou přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu
města podpisem případného dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí
o umístění stavby č. IE-12-6008441
z roku 2019, zohledňujícím navržené změny.

USNESENÍ č. 11 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
revokuje usnesení č. 12-15/2020-ZM.
USNESENÍ č. 12 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje přijetí daru od Středočeského kraje a EKO-KOM, a.s. za vítězství v soutěži „My třídíme nejlépe“
za rok 2020 ve výši 60 000,- Kč a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

USNESENÍ č. 7 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny a informace starosty města o účasti Města Nový
Knín v DSO Technické služby Brdy
a Hřebeny a momentálním stavu se
svozem SKO od roku 2022.

USNESENÍ č. 13 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo návrh investic na rok
2022 pověřuje starostu města sezváním pracovní schůzky zastupitelů k projednání všech návrhů investic a doporučuje finančnímu
výboru vybrané investiční akce zahrnout do rozpočtu na rok 2022.

USNESENÍ č. 8 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji pro Město Nový
Knín.
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vých těles v bytových domech č.p.
64 a 65 v Libčicích provedenou firmou Kominictví Neužil, Dolní Hbity
112, 262 62 Dolní Hbity.

– Nový Knín“ ve výši 964 950,- Kč
bez DPH, realizovanou VHS Dobříš
s.r.o.
USNESENÍ č. 16- 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo 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
a schvaluje podílení se na spolufinancování této akce.

USNESENÍ č. 20 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje obnovu vybavení kuchyně Základní školy Nový Knín
v rozsahu:
- Nový plynový sporák
- Nová plynová pánev
- Nový elektrický kotel
provedenou firmou Gastro Blaník
CZ spol. s r.o., Rybná 716/24, 110 00
Praha 1.

USNESENÍ č. 17 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje finanční příspěvek TJ Sokol Nový Knín ve výši 150 000,- Kč.

USNESENÍ č. 21 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zrušení DSO Mikroregion
Střední Povltaví, se sídlem náměstí Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový
Knín, IČO 71180486, s likvidací.

USNESENÍ č. 18 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje finanční příspěvek SK
Nový Knín ve výši 200 000,- Kč.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 6. 10. 2021

USNESENÍ č. 19 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rekonstrukci komíno-

USNESENÍ č. 14 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje zadání Regulačního plánu městské památkové zóny Nový
Knín doplněného o stanoviska
a připomínky dotčených orgánů.

USNESENÍ č. 9 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Provozní řád městského
kamerového dohledového systému
Města Nový Knín.

USNESENÍ č. 15 - 22/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje investiční akci „Obnova přívodního potrubí k vodárně
6
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Sdělení radnice

Upozornění

Dětské hřiště v Oplocence
Chtěla bych vás všechny informovat o opravách, které každoročně
probíhají v rámci údržby dětského hřiště.
Každý rok investuje Město Nový Knín do údržby tohoto objektu desítky tisíc. Poslední opravy proběhly v půlce měsíce září, byla vyměněna skluzavka, byl opraven jeden z mostů, opraveny byly i boční stěny některých
věží, proběhly výměny lan a dalších menších částí. Veškeré tyto opravy
provádí firma, která hřiště před lety nainstalovala, a provádí tak běžnou
údržbu a revize daného hřiště, které jsou k provozu nutné. Hned druhý
den po poměrně velkých opravách někdo utrhl lanovku. Malé dítě by to
nedokázalo. Bohužel na lanovce často jezdí rodiče s dítětem na klíně, v tu
chvíli mají dohromady nějakých 110kg, možná i více, a tím převyšují váhu,
která je únosná pro danou konstrukci. Samozřejmě nemůžeme všechno svádět jen na dospělé. O velkou část škod a znečištění objektu se stará i naše mládež, která tam tímto způsobem tráví svůj volný čas. Hřiště
má sloužit hlavně dětem a konstruováno je právě pro ně. Každá z atrakcí
má určité omezení věkem a váhou. Proto např. nemůžete malé dítě posadit
na lanovku samotné anebo na lanovce z důvodu bezpečnosti nemohou jezdit 2 lidé! Právě lanovka je pro starší děti, které se dokáží na lanovce samy
udržet.
Chtěla bych tedy apelovat na všechny, na mládež, na dospělé, kteří provázejí děti, ale i na děti samotné, aby se k věcem na hřišti chovali tak, jako by
byly jejich vlastní. Pak by nedocházelo k tak velkým škodám, protože každý
z vás by si rozmyslel ničit vlastní majetek.
Pokud na hřišti je červenobílá páska zabraňující vstup na některou atrakci, pak je to z důvodu bezpečnostních a berte ji prosím v zřetel. Zabráníme
tak úrazu dětínebo poškození majetku, rozhodně tam není pro okrasu a výzdobu hřiště.
Pokud je hřiště uzamčené, je to z důvodu uzavření hřiště z bezpečnostních důvodů anebo z důvodu uzavření během zimních měsíců.
Každopádně bych chtěla poděkovat těm, kteří závadu nahlásí na radnici,
že tak činí, protože pak nedochází k dalším úrazům.
Jana Kolková
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Město Nový Knín upozorňuje, že kontejnery umístěné u místních hřbitovů jsou určeny pouze pro odpad z těchto hřbitovů.
V žádném případě neslouží pro ukládání odpadů z nemovitostí
a jiný odpad. K tomuto účelu je nutné využít sběrný dvůr v Novém Kníně.

Vážení spoluobčané,
v období roznášení volebních
lístků bylo zjištěno, že značné
množství budov v našem městě není označeno příslušným
číslem popisným přiděleným
městským úřadem a zároveň
chybí jmenné označení poštovních schránek.
Dle zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, je neoznačení budov považováno za přestupek, který lze podle uvedeného zákona po projednání
městského úřadu postihovat
pokutou.
Proto žádáme občany, aby
v co nejkratším termínu
zjednali nápravu.

Brigáda na pomoc lesu
Město Nový Knín Vás zve
na brigádu v městském lese,
kdy po těžbě kůrovcem napadeného porostu je třeba
plochy připravit pro novu
výsadbu.
Termín brigády je 20. 11. 2021
(v případě nepříznivého počasí 27. 11. 2021), sraz u novoknínského hřbitova v 8:30
hod. S sebou si, pokud možno,
vezměte sekery, pily, motyky,
hrábě, …
Pro účastníky brigády bude
možnost si dřevo po kácení
(větve, klestí) zdarma odvézt.
Pro více informací kontaktujte starostu města tel.
604 454 556, e-mail petr.
chmelik@mestonovyknin.cz

Městský úřad Nový Knín

Pozvánka
Zastupitelstvo města Nový Knín
zve na své zasedání, které se bude konat
ve čtvrtek dne 18. 11. 2021 od 19.00 hodin
v podkroví radnice v Novém Kníně.
9
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SLOŽKY
Úspěšný podzim mladých hasičů z Libčic
V září 25. 9. 2021 se konalo Prezidentské kolo v hasičských útocích
v Nalžovicích. Tohoto postupového kola se účastnili i naši starší
žáci z Libčic. Soutěž byla dvoukolová a účastnila se jí jak družstva
mladších, tak i starších žáků nejen z naší župy Povltavské (Libčice,
Křepenice, Nalžovice), ale také družstva z Hlinska, Včelákova,
Podlažic a Zaječova.
Počasí nám přálo a výkony byly opravdu povedené, do jedné vteřiny se nám
tak vešla hned tři postupující družstva a mezi nimi i naši starší žáci z Libčic
s krásným časem 19,24 vteřin, které nás posunuly na krásné 2. místo.
Protože Prezidenstké kolo je postupová soutěž, dostali naši starší žáci
opětmožnost reprezentovat svoji obec na Mistrovství republiky v požárním
sportu mládeže, které se konalo tentokrát na Moravě.
Mistrovství republiky se tedy pro letošní rok konalo na nádherném stadionu VUT v Brně 16.10.2021.
Pro letošní rok jsme nechtěli vstávat už ve 3 hodiny ráno, a tak jsme s většinou družstva a jejich rodiči vyrazili směr Brno již v pátek a zajistili jsme
si ubytování nedaleko Brna v malém penzionu. Děti byly ráno odpočinuté
a nebyl to pro nás všechny takový stres.
Tato soutěž se skládá ze 4 disciplín a soutěží v ní 10 družstev starších žáků
(vždy 5 družstev z Čech a 5 družstev z Moravy) a stejný počet i složení mladších žáků. Na stadionu se tak sjede skoro 200 soutěžících z celé republiky,
kteří museli projít více koly a probojovat se tak až na tuto soutěž.
Pr ů běžné v ýsled k y bohužel
do dnešního dne nevíme, protože nebyly nikde vyvěšeny,a tak bohužel
nemohu napsat, jak jsme se umístili
v jednotlivých disciplínách. Celkově
jsme se umístili na 8.místě. Myslím,
že i tak je to velký úspěch. Družstvo,
které mělo jet loni na mistrovství,
které se nakonec kvůli Covidu nekonalo, už bohužel není kompletní. Kvůli dovršení 16 let museli žáky
opustit. Proto jsme tedy museli dopl10
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nit mladšími dětmi, které by měly ještě nárok běhat za mladší žáky. Přesto
výborně zvládly konkurenci starších kolegů a s jednotlivými disciplínami
se skvěle popasovaly.
Je to nádherný pocit koukat se na všechny ty snažící se děti, ať už byly
naše nebo z ostatních družstev. Všichni do toho dali všechny síly, občas ukápla i slzička, přesto si to všichni nádherně užili.
Co chceme napsat ke konci? Že jsme přeci jen nezklamali a přivezli jsme
jedno cenné ocenění, a to z uzlové štafety. Už po několikáté v řadě se nám povedlo přivézt 2. místo v uzlech. A tak naši žáci opět obhájili, že si oprávněně
zaslouží být vicemistry ČR v uzlech.
Chtěli bychom všem dětem poděkovat za jejich výkony, byli jste úžasní.
Děkujeme také rodičům dětí, kteří nás doprovázeli,a maminám, které nám
připravily výborné občerstvení.
Jana a Josef Kolkovi - vedoucí mládeže ČHJ Libčice

Z činnosti SDH Nový Knín
Členové SDH Nový Knín v posledním čase reprezentovali naše město v několika soutěžích v požárním sportu. Dne 4.9. 2019 ve Staré Huti u Dobříše,
kde družstvo mužů obsadilo 3. místo a družstvo žen místo druhé. Výborná práce. Další soutěž pořádala ČHJ Libčice, kdy se družstvo mužů umístilo na 2. místě a družstvo žen na 4. místě. Blahopřejeme za dosažení vynikajících výsledků a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci našeho sboru
a tím i města Nový Knín.
Za SDH Nový Knín O. Konopásková

Elektroodpad
Od 1. 1. 2022 končí hasiči z Libčic se sběrem elektroodpadu. Nadále
můžete využívat sběrný dvůr v Novém Kníně.

Sběr železa
SDH Nový Knín pořádá dne 13. 11. 2021 od 8:00 hodin sběr železného šrotu. Pro domluvu odvezení šrotu kontaktujte Tomáše Kadlece,
tel. 602 206 100.
11
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Září v lesní školce
První měsíc letošního školního roku utekl jako voda a děti už stihly
spoustu zajímavých aktivit. Navázaly nová přátelství, seznámily
a sžily se s rytmem a prostředím lesní školky i jejím nejbližším
okolím a naučily se mnoho nového.

Měsíc září přinesl hned dvě slavnosti. První slavnost seznámila děti
s osobností Svatého Václava a s ním souvisejícím tématem sklizně, mletí
obilí i pečení chleba. „Svatý Václav – to byl dobrý král, úrodu nám požehnal.
Tak jako český kníže i děti v naší školce se učí mlátit obilí, mlít zrno, zadělávat těsto a péct chléb.“ Říká Miluše Jekoschová, zakladatelka mokrovratské
lesní školky Dítě v lese. Děti a jejich rodiče přinesli do školky ukázky své
sklizně, ze kterých jsme spolu s dětmi připravili různé pokrmy a děti tak
byly svědky růstu, sklizně i zpracování plodin a mohly si společně pochutnat na plodech své práce. Teplá polévka z domácí zeleniny vařená v kotlíku nad ohněm a k tomu voňavý chléb, na který vlastnoručně namlely
zrno, zadělaly těsto a upekly ho v peci – zázrak, který vzniká pod jejich rukama a který sami ochutnají.
12
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Druhou významnou slavností, kterou děti v září ve školce prožily, je Slavnost Svatého Michala a cesta k drakovi
pro jablko. V průběhu měsíce si děti vyráběly dřevěný meč, který jim měl pomoci
v boji s drakem. „Cesta k drakovi je posilou pro odhodlání k dobrým činům a překonání strachů a nejistot.“ Říká
Miluše Jekoschová. Příchodem do školky děti vstupují do nové etapy svých životů,
poprvé opouštějí známé prostředí svých domovů a přicházejí trávit čas s dětmi a dospělými, které dosud neznaly. Takový krok od nich vyžaduje
notnou dávku odvahy, otevřenosti vůči novým věcem a zážitkům, ale i schopnost čelit vlastním strachům. Cesta
k drakovi jim pomáhá ukotvit sebe sama v nové situaci, ubezpečit se, že zvládnou
čelit svým strachům ať už
sami, nebo s přítelem, který je
na cestě do neznáma doprovodí a bude jim oporou.
V následujících měsících nás
spolu s dětmi čeká ještě mnoho
dobrodružství, pokud byste se
chtěli s vašimi dětmi připojit,
stále máme ještě dvě volná místa, neváhejte nás kontaktovat.
Srdečně vás zveme také do Liščátek – klubu pro děti od dvou do tří let. Každý
čtvrtek od 10 do 13 hodin. Společně s mámou nebo tátou budeme tvořit z přírodních materiálů jako je ovčí rouno, včelí vosk, dary maminky Země, zpívat,
tančit, hrát si a poznávat les. Více informací získáte na www.ditevlese.cz.
Tereza Petřek Todorová
13
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KONANÉ AKCE
Rozsvícení vánočního
stromu
v Libčicích
sobota 27.11 .2021
Program:
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
V NOVÉM KNÍNĚ
Rozsvícení vánočního stromu
proběhne dne

26. 11. 2021 od 18:00 hod.
Vystoupí žáci ZŠ Nový Knín
v hudebním doprovodu Michaela Havlíčka
a Augustina Kůra.
Akce bude zakončena

ohňostrojem
Občerstvení zajištěno.

17.30 -18.00

přijímání moučníků do soutěže

18.00

slavnostní rozsvícení stromu

19.00

vyhodnocení soutěže o nejlepší moučník

Po celou dobu bude zajištěno studené pivečko, svařák, káva a
grilované klobásy a hermelíny.
Soutěže o nejlepší moučník se může zúčastnit každý,
čím více moučníků, tím lépe.
Minimum je 10kusů moučníků, nejlépe celý plech, aby ochutnali všichni.

Všechny spoluobčany srdečně zvou hasiči z Libčic.

14
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	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Ten barák stával tady…
Tak nám asi spadne další barák. Stavební úřad tak dlouho naléhal na majitele, aby zabezpečili střešní krytinu chátrajícího domu proti padání do ulice (třeba i na náhodné chodce), až to majitelé (či jeden ze spolumajitelů ze
svého rozhodnutí?) vyřešili vskutku šalamounsky: tašky ze střechy jedno-

duše sházeli, takže ty na nikoho už fakt padat nebudou. Ale k tomu, aby
takto obnažený krov aspoň provizorně přikryli – třeba nepromokavou
plastovou plachtou – se jaksi nemají a nemají a nemají. Kdyby to byla nějaká nouzová stavba z první republiky kdesi na Bohem i lidmi zapomenuté periférii města, snad by se to dalo nějak skousnout, i když ani to by pochopitelně nebylo něco, co by nás krášlilo. Jenže tohle není nějaká periférie, zapomenutá ať Bohem nebo lidmi nebo i třeba samotným ďáblem.
Tohle je to nejužší centrum města, pár desítek metrů od hlavního náměstí. A v městské památkové zóně. Ruina stavení barokního původu. Později ještě o kousek rozšířeného. Na mapě stabilního katastru zachycujícího
stav k roku 1840 najdeme dotyčný dům už v současném rozsahu. Neboli to
stavení, ač není zapsáno v seznamu nemovitých kulturních památek, má
– navzdory tristnímu stavu – i nějakou historickou hodnotu.
16
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A zde je nutno dodat, že nezapsání do seznamu kulturních památek je asi
největší smůlou této ruiny. Protože v opačném případě by bylo možno ji
vyvlastnit. Zatímco v případě stavení, které v tomto zapsáno není, tak učinit nelze, i když je v samotném jádru městské památkové zóny. Mají orgány památkové péče aspoň nějakou možnost, jak v této věci zasáhnout? Pokud ne, je to trochu paradox: tomu, aby někdo v plošně chráněném území
opatřil své stavení například plastovými okny (byť třeba stejně velkými
a stejně členěnými, jako byla ta původní), památkáři bránit mohou, tomu,
aby majitel tamtéž umístěný barák nechal spadnout (a třeba tomu i pomohl rozebráním střešní krytiny) až tak moc ne. Zde se přiznám, že bych byl
radši, kdyby tomu bylo naopak. Protože ztráta stavení, které zmizí, je nevratná – případná kopie bude vždy už jen kopií. Zatímco třeba nevhodná
okna lze vyměnit později.
A podobně lze později napravit i provizorní zastřešení poškozené budovy.
A někdy i taková provizorně zastřešená ruina může mít své kouzlo, svého
génia loci. Například v Otíně (německy Ottenreuth), který je součástí města Planá v okrese Tachov (vsí jménem Otín je vícero, takže přesnější vymezení je nutné), se nachází kostel Jména Panny Marie1. Původně byl vystavěn
v přechodném románsko-gotickém slohu, později prošel několika přestavbami a nakonec – ve druhé polovině 20. století – naprostým zpustnutím. Až
někdy po roce 2000 byl aspoň provizorně zastřešen nízkou střechou s plechovou krytinou. Je zcela volně přístupný, z vnitřního zařízení se prakticky
nic nezachovalo – a přesto jsem tam měl pocit posvátna, možná intenzívnější, než v pečlivě udržovaných chrámech českého vnitrozemí. Možná i díky
jeho klikatým dějinám, v nichž se střídala období rozkvětu, zmaru a nyní
snad i nové naděje…
A tak si říkám: kdyby se tak majitelé2 té barabizny v Havířské (podle
mapy) či Hornické (podle cedule na nároží) ulici dokázali domluvit aspoň
na tom provizorním zastřešení. Jenže kde nic, tu nic. Střecha je rozebraná
od konce srpna a čas se mezitím přehoupl do druhé poloviny října.
A tak, až se jednou někdo zeptá, kde že se natáčela pro film Ať žijí duchové! ta scéna, kde měli na zahradě ty trpajzlíky od pana Brtníka z Brtníku
(než se je pokusili prodat při slavnostním otevření opraveného hradu), třeba nám nezbude než ukázat na prázdný plac a říci „Ten barák stával tady,
než ho majitelé nechali spadnout.“
Miloš Hlávka
1
2

J ak ten kostel vypadal v září 2014, si lze prohlédnout například zde: https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Holy_Name_of_Mary_Church_in_Otín
D ům, tedy to, co z něj zbylo, má tři spolumajitele. Zde je asi nejde uvádět kvůli ochraně osobních údajů (nařízení
GDPR), ale v elektronickém katastru nemovitostí se dají zjistit. Problémem je zde i to, že jeden ze spolumajitelů
není dostatečně přesně určen (je uvedeno jméno a příjmení, ne však už adresa pobytu), což rovněž komplikuje
nakládání s tímto stavením.
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Jubilanti měsíce

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bych chtěla srdečně poděkovat všem, kteří se naposledy
přišli rozloučit s mojí maminkou Maruškou Jedličkovou, roz.
Blažejovou.
Vaší účasti si velmi vážím.

V měsíci listopadu oslaví neuvěřitelné narozeniny pan Karel Jaroš.
Krásné kulaté narozeniny oslaví paní Růžena Seydlová, pan Karel
Pipota, pan Jiří Zlatohlávek. Životní jubileum slaví paní Božena
Váňová. Oslavenkyní krásných narozenin je paní Zdeňka Měchurová. Všem oslavencům přejeme vše jen to nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a radosti.

S přáním pevného zdraví a s pozdravem
Petra Weber Jedličková

Dovoluji si touto cestou poděkovat za výrobu a osazení lavičky
v přístřešku školní zahrady ve Starém Kníně u hřbitova. Zároveň
děkuji za natření houpaček a vypletí dětského pískoviště. Tuto
aktivitu ocení kromě nás jistě i další občané, hlavně děti s maminkami, které si v klidu a pohodě mohou zde užít volného času.

INZERCE

Děkuje Markéta Kubišová

Vzpomínáme
Odchod blízké osoby se dá jen velmi těžko popsat. Vzpomínky
na mého kamaráda, pana Ing. Jiřího Kalertu, budou mít navždy své
místo v mém srdci. Dlouho bojoval se zákeřnou nemocí a lze jen obdivovat s jakou vůlí a dokonce i optimismem. Jeho milující rodina
s nasazením všech možných sil mu byla k tomu nápomocná. Jejich
nekonečná péče a láska mu dodávala sil a odvahy jít dál. Bohužel si
nemoc vybrala svou daň… Vzpomínám na svého kamaráda, lze říci,
že hlavně na úsměvné historky z pracovního prostředí, kterých bylo
více než dost. Vždy vše bral s humorem, uměl se zasmát sám sobě
a vždy, kdykoliv jsme si zavolali, jsme na ně rádi vzpomínali. Tyto
vzpomínky a příběhy mě posilují v době, kdy již není Jiří mezi námi.
Stále budu, a nejen já, na něho vzpomínat.
O. Konopásková
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Coop Příbram, družstvo
přijme

vedoucí – zástupce vedoucí – prodavačku
pro prodejnu Nový Knín, Pod Náměstím čp. 93
Nabízíme:
‐ Pracovní smlouvu na plný úvazek
‐ Zaškolení
‐ Plat vedoucí: Kč 35 000,‐
‐ Prodavačka, zástupce vedoucí dle dosažených výkonů
‐ Čtvrtletní odměny
‐ Stravenky
‐ Unišeky
‐ 5 dní pracovního volna k nároku na dovolenou
Požadujeme:
‐ Znalost práce na PC
‐ Snahu a ochotu učit se novým věcem
‐ Vstřícný přístup k zákazníkům
Bližší informace na tel.: 720 598 004, 318 492 031
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Říjen 2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Chotilsko konaného
dne 11. 10. 2021

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 10/2021 vyšlo v Novém Kníně, dne 2. 11. 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: 22. 11. 2021 do 12:00 hod.
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Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Rozpočtové opatření č. 7/21 dle •	Stavbu kryté terasy na pozemku parc. č. 370/17, k.ú. Prostřední
předložené tabulky. Celková výše
Lhota dle předložené dokumenpříjmů je 16.906,9 tis. Kč (navýšetace za předpokladu, že stavba
no o 696,6 tis. Kč) a celková výše
bude provedena v souladu s platvýdajů je 18.626,1 tis. Kč (navýšeným územním plánem a platným
no o 315,3 tis. Kč).
stavebním zákonem.
•	Revokaci usnesení 126/21 ze dne
•	Vyhlášení záměru o směnu čás13. 9. 2021.
ti pozemků parc. č. 1522, k.ú. Pro•	Pronájem hrobového místa č. 23,
střední Lhota za část pozemku
odd. IIb. na Živohošti prof. ing. J.J.
parc. č. 1516, k.ú. Prostřední LhoCSc., Praha 5.
ta o stejné metrové výměře.
•	Zpoplatnění odběru použitého textilu v obci a požaduje na příštím •	Finanční příspěvky ve výši
5.000 Kč na každou z uvedených
zasedání předložit návrh smlouvy.
dílniček.
•	Poskytnutí
dotace
ve
výši
závaznou
vyhláš30.088 Kč Brdy-Vltava, o.p.s. na za- •	Obecně
ku 1/2021 o místním poplatku
jištění sociálních služeb a pověřuza obecní systém odpadového
je starostku obce podpisem smlouhospodářství a stanovuje poplavy o poskytnutí dotace.
I
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tek za obecní systém odpadového hospodářství ve výši 1.000 Kč
za rok na trvale žijící osobu
a 1.000 Kč za rok za nemovitost
bez trvale žijící osoby.
•	Cenovou nabídku VHS Dobříš,
spol. s.r.o. v tomto rozsahu: vodovod Chotilsko – vyčištění vodojemu, výměna 2 ks šoupat na křižovatce směr Čím, oprava dveří
u vodojemu, paušály na 15 ks přípojek (osazení vodoměrů, kde nejsou), celková hodnota dle nabídky 233.000 Kč.
•	Vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 42/1, k.ú. Prostřední Lhota za cenu 200 Kč/ m2.

Veškeré náklady hradí případný
zájemce.
•	Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti IP-12-6017631/1
Chotilsko (B1486), NN pro p.č.195
a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
•	Podání žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby, poskytnuté Ministerstvem obrany
ČR, odbor pro válečné veterány
MO.
•	Zvýšení nájemného na 36 Kč /m2
v bytových jednotkách a souvisejících nebytových prostorech,
které užívají jednotliví nájemci.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	Zakoupení inzerce na webu Dob- •	Zakoupení prezentace v publikaříšsko aktuálně.cz
ci „Anetka potřebuje pomoc…“
Zastupitelstvo usnesením jmenovalo:
•	Inventarizační komisi ve složení: Vít Šiška – předseda komise, Jaroslava
Snopková – člen komise, Mgr. Jana Čeledová – člen komise.
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Vývoz kontejnerů na bioodpad,
	směsný odpad a tříděný odpad
Sdělujeme, že kontejnery na bioodpad budou ponechány na obvyklých
místech do úterý 14. 12. 2021. Ve středu 15. 12. 2021 dojde k jejich stažení
a bude u nich provedena pravidelná zimní údržba. Kontejnery budou vráceny na obvyklá místa (v závislosti na počasí) v úterý 1. 3. 2022.
Kontejnery na směsný odpad, které jsou umístěny v jednotlivých místních
částech a jejichž vývoz zajišťuje obec, budou od listopadu 2021 (včetně)
do května 2022 (včetně) vyváženy 1x měsíčně. Prosíme tedy o větší využití
domovních popelnic, které by měl mít každý vlastník u nemovitosti.
Kontejnery na tříděný odpad budou i nadále vyváženy na „zavolání“, tzn.,
že kdokoliv si všimne, že je kontejner naplněn (nebo skoro naplněn), měl
by zavolat na Obecní úřad Chotilsko (tel. 318 543 958) a obecní úřad zajistí
vývoz tohoto kontejneru na tříděný odpad.
Dále upozorňujeme, že byly zakoupeny fotopasti, které budou umístěny
u jednotlivých stanovišť kontejnerů. Fotografie z těchto fotopastí budou
pravidelně vyhodnocovány a případné podezření ze spáchání přestupku
(odkládání odpadu mimo kontejner, odkládání odpadu, který do kontejneru nepatří atd.) bude postoupeno k řešení MěÚ Dobříš, odbor správních
agend, úsek přestupkového řízení. Důrazně tedy všechny občany žádáme
o odkládání odpadu (směsného i tříděného) pouze do kontejneru, a nikoliv
mimo něj. Předcházíte tak možnosti vzniku nepříjemných situací.

Závěrem byly vzneseny požadavky:
podrobnější
informa1)	Zjistit, zda a za jakých podmínek 5)	Zjistit
ce k nabídce na obnovu vodovoby bylo možno zvednout výšku
du Prostřední Lhota - Mokrsko,
přepadu u rybníka Kuchyňka.
kterou zaslala VHS Dobříš, spol.
2)	I nformace o transparentním
s.r.o.
účtu – za současných podmínek
6)	Vypracovat geometrický plán
se nebude zřizovat.
(návrh) na rozdělení pozem3)	V termínu od 22. listopadu do 25.
ků parc. č. st. 193, parc. č. 96/5
listopadu tvorba rozpočtu na rok
a parc. č. 96/18, vše k.ú. Prostřed2022.
ní Lhota ,dle skutečného rozděle4)	Roznos Chotilského zpravodaní jednotlivými uživateli.
je od ledna 2022 bude zajišťovat
pracovnice IC Chotilsko.
II

-taj--
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	Poplatky za odpad, známky
pro vývoz popelnic na rok 2022
Poplatek za odpad
Vzhledem ke zvyšujícím se cenám za likvidaci odpadu a v návaznosti
na novelizaci zákona o místních poplatcích vydala Obec Chotilsko obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Dle této vyhlášky byla od 1. 1. 2022 stanovena jednotná výše poplatku 1.000 Kč. Pro trvale žijící osoby a pro majitele nemovitosti to znamená následující:
•	každá osoba, která je přihlášena k trvalému pobytu v obci Chotilsko
nebo jeho místní části, zaplatí poplatek 1.000 Kč (místo dosavadních
500 Kč) za jeden rok
•	majitel nemovitosti, kde není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, zaplatí 1.000 Kč za tuto nemovitost (místo dosavadních 900 Kč) za jeden rok.

Známky na popelnici
Trvale žijící osoby po uhrazení poplatku na příslušný rok obdrží zdarma
známku na popelnici s vývozem 1x za čtrnáct dnů dle počtu osob přihlášených v nemovitosti (1 – 4 osoby obdrží jednu známku, 5 - 8 osob obdrží dvě
známky).
Majitelé nemovitosti bez trvalého pobytu nemají nárok na známku zdarma a musí si ji zakoupit (1.440 Kč za jednu známku).
Známky na popelnice pro rok 2022 budou k vyzvednutí nebo zakoupení
na Obecním úřadu Chotilsko od začátku prosince 2021. Bližší termín bude
upřesněn prostřednictvím Infokanálu a na webových stránkách Obce Chotilsko a IC Chotilsko.
-OÚ Chotilsko-
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Říjen …
Musím se přiznat, že si někdy připadám až trapně, že se v článku po určité
době budu opakovat, ale každodenní realita období, kdy píši tento článek
(okolo 20. října, kdy panuje velmi suché a velmi větrné počasí), mě přesvědčuje, že nebude na škodu zopakovat si hned na úvod mého článku nějaká pravidla pro pálení shrabané trávy, listí či klestu.
Začněme legislativními, jak omezuje pálení Občanský zákoník, konkrétně
§ 1013:

„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn,
pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají
na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním
poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň
obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“
Pokud se přesto rozhodneme pálit a pokud nechceme využít, že lze
veškerý rostlinný odpad kompostovat (sběrný kontejner je například
umístěn kousek od garáže naší jednotky v Chotilsku), měli bychom dodržovat následující pravidla:
1.	Sledovat/navštívit stránky www.hzscr.cz, kde naleznete veškeré informace, zdali je vůbec pálení v daném období dovoleno! V případě, že
je pálení dovoleno, připomínám adresu paleni.izscr.cz, kde lze každé
pálení nahlásit. V případě, že pálení provádí právnická osoba (z tohoto
pohledu i živnostník na zakázku), je nahlášení pálení POVINNÉ!
2.	Pálení by měla být přítomna osoba starší 18 let.
3.	Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (benzín atd.).
4.	V žádném případě neprovádět pálení při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze, sucho).
5.	Vždy dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.).

IV
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6.	Vždy mít k dispozici
jednoduché hasební
prostředky (lopata,
kbelíky/barely s vodou, písek, apod.).

21. 10. 2021 v 13:00 vyjíždělanaše jednotka na silnici do Záborné Lhoty, kde
došlo k pádu stromů na silnici. – Jednalo se o „jubilejní“ 30. letošní výjezd.

7.	Velikost ohniště volit tak, aby všechen
hořící materiál shořel v době, kdy je
namístě přítomen
dozor!!!

21. 10. 2021 v 13:35 vyjížděla naše jednotka do areálu Vojenské zotavovny na Měříně, kde silný vítr utrhl část plechové krytiny střechy. Na místě
spolupráce s JSDH Netvořice a HZS Benešov (povolána výšková technika).
Jednotka cestou k místu zásahu ještě odstranila padlý strom v k.ú.Nebřich,
který spadl na silnici a bránil provozu.

21. 10. 2021 v 13:20 se naše jednotka přesunula na silnici k Lipí, kde došlo
k dalšímu pádu stromu na silnici.

Závěrem mi dovolte připomenout, že v případě mimořádných událostí,
kdy chcete kontaktovat naši jednotku, lze pro urychlení celého zásahu volat velitele p. Víta Šišku na telefonu 602 440 064.

8.	Nikdy nenechávat
místo pálení bez
dozoru!!! Nepálit
ve večerních a nočních hodinách!!!

-Martin Brodský -

9.	V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho již uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit na linku 150 případně 112.
Jak je zřejmé, jedná se o jasná pravidla a jejich dodržováním se dá předejít
mnoha nepříjemnostem a mnoha zbytečným výjezdům.
Jak jsem se zmínil na úvod článku, který vzniká tradičně v období okolo
20. října. A proto se pouze zmíním, co naši jednotku 23. října čeká - dálková doprava vody hadicemi, která proběhne v naší obci. Cílem je procvičit
techniku provedení dálkové dopravy vody hadicemi s pomocí přenosných
požárních stříkaček a cisternových automobilových stříkaček, a to z Velkého Chotilského rybníka až na vrchol Besedné k Drtinově rozhledně (délka vedení cca 3,5km). Dle plánu by se mělo zúčastnit 24 jednotek PO. Nicméně, jak vše dopadlo, se dozvíte až v dalším čísle, kde se budu této významné události blíže věnovat.
1. 10. 2021 ve 20:59 vyjížděla naše jednotka do katastru obce Čím k likvidaci požáru osobního automobilu. Po příjezdu na místo události ovšem
bylo zřejmé, že se nejedná o požár, ale pouze o dopravní nehodu, kdy vozidlo nabouralo do pevné překážky – stromu. Po příjezdu jednotky HZS Dobříš došlo k vyproštění řidiče, který byl následně předán k resuscitaci ZZS.
VI
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Říjen 2021

Zprávy z obce
Odkládání odpadu mimo vyhrazená místa
Naše obec se opakovaně potýká s problémy v oblasti odkládání odpadů.
Pokud je odpad uložen na místa k tomu určená, je vše v pořádku. V obci
jsou však i občané, kterým je jedno, kam svůj odpad odloží, a tak bezohledně obkládají kontejnery na tříděný nebo směsný komunální odpad, odkládají odpad i na místa, která pro to nejsou určena, a spoléhají, že to za ně
někdo uklidí. Jedná se mimo jiné i o bioodpad, který bývá často odkládán
na pozemky v okolí obce v dobré víře, že je rozložitelný a ničemu neublíží,
ba naopak ještě přírodě prospěje.

Černá skládka bioodpadu Pouště
X

I
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V případě naší obce je nejkřiklavějším příkladem takové černé skládky navážka bioodpadu na západním okraji Pouští naproti autobusové zastávce. Postupným navážením bioodpadu zde vznikla nevzhledná hromada (dle množství ji zde pravděpodobně musela vytvořit značná část našich spoluobčanů).
V mase takto uloženého materiálu dochází ke špatnému kompostovacímu
procesu, který bývá způsoben malým přístupem vzduchu, špatným složením biologické hmoty a nevhodnou vlhkostí. Zvláště u skládek z posekané
trávy dochází k procesu zahnívání, přičemž se uvolňují zapáchající plyny.
Nenaštěpkované větve, které se tu rovněž nachází, se rozkládají velmi pomalu, objem černé skládky se tak zvětšuje a tvorba humusu je zdlouhavá
(viz foto černé skládky bioodpadu v Pouštích).
Podstatou kompostování, resp. tlení, je přístup vzduchu, tedy pravidelné
přehazování nahromaděného materiálu, k čemuž na černých skládkách nedochází. Každý pozemek má svého vlastníka, v našem případě obec a tímto
jednáním dochází k znečišťování cizího pozemku. Odstranění skládky stojí
nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu, které by jinak bylo možné
použít na užitečnější účely. V předchozích letech obec tento prostor již několikrát vyčistila, nicméně nepřizpůsobiví občané vždy začnou odpad hromadit znovu, přestože jsou si velmi dobře vědomi skutečnosti, že na toto místo odpad nepatří a že mají možnost jej zdarma a legálně likvidovat odvozem
do kontejneru na bioodpad ve sběrném místě u hasičské zbrojnice v Mokrovratech. V roce 2018 obec také zajistila občanům za pomoci dotačního programu zahradní kompostéry. Předpokládali jsme, že tím zamezíme odkládání bioodpadu do volné přírody.
Původci takto odloženého bioodpadu celkem běžně argumentují tím, že
došlo k umístění odpadu až poté, kdy se zde již nějaké hromádky nacházely,
tedy došlo jen „k tzv. přihození“ a podobně. Podobné zdůvodnění však rozhodně není omluvou ani ospravedlněním takového jednání. Za tento druh
přestupku může být v souladu se zákonem o odpadech udělena pokuta až
do výše 50.000, - Kč. Stejná je i maximální výše pokuty, kterou může obec vyměřit při postihování přestupků, kdy původce odloží odpad, který nenáleží
do kontejnerů na tříděný odpad, u sběrného stanoviště (viz. foto křeslo, vysavač a gril odložené na sběrném místě u chatové osady v Pouštích).
Pro tyto druhy věcí, které již dosloužily, obec občanům několikrát ročně zajišťuje zdarma sběr objemného odpadu, elektroodpadu a nebezpečných odpadů.
Rovněž bychom rádi zdůraznili, že nádoby na tříděný odpad neslouží
pro podnikatelské subjekty! Tyto jsou ze zákona povinné uzavřít smlouvu
na svoz živnostenského odpadu přímo se svozovou firmou.
Stejně tak kontejnery o objemu 1.100 l na směsný komunální odpad, umístěné u chatových oblastí, jsou určeny výhradně pro odkládání odpadů z rekreačních objektů, a nikoli pro občany trvale žijící v obci.
II
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Sběrné místo Pouště chatová osada

Zaměstnanci obce se snaží zachovat čistotu v okolí sběrných míst, ale i oni
potřebují spolupráci občanů, aby jejich činnost měla smysl. Žádáme proto
důrazně občany obce – neodkládejte odpady mimo sběrná místa, kontejnery a popelnice, dbejte na hygienu, snažte se minimalizovat celkový objem
a množství odpadů a buďte ohleduplní ke svému okolí, nežijete zde sami…

Aktuality z naší školy
– listopad 2021
10. 11. – bruslení s lektorem – zimní stadion Dobříš – pouze ZŠ
18. 11. – divadelní představení v MŠ - „Pohádky o Káče“
19. 11. – Archeologem snadno a rychle – Vzdělávací centrum Příbram
24. 11. – zahájení plaveckého výcviku žáků ZŠ a předškoláků MŠ
Vážení spoluobčané,
v měsíci říjnu jsme se snažily zpestřit a obohatit výuku našich školáků
i předškoláků nejen různými plánovanými exkurzemi, ale i výukovými
programy z Centra ekologické výchovy Hrachov.
Návštěva místní knihovny patří již k tradiční akci v rámci Týdne knihoven a velké poděkování patří paní Blance Sainerové, která se všem skupinám ze ZŠ i MŠ ve čtvrtek 7. 10. dopoledne věnovala.
III
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„Dýňování“ v Čechově stodole a dílničky nás nezklamaly, stejně jako drakiáda na mokrovratském hřišti, které se děti zúčastnily a rády vyráběly
různé draky k výzdobě.
V úterý 19.10. naši školu navštívil opravdový včelař a vysvětlil dětem,
v čem spočívá jeho práce, jak to vypadá v úlu. Při programu věnovaném tajuplnému životu včel si žáci zahráli na včelky čističky, stavitelky i létavky,
zjistili, jaké produkty včely v úlu vyrábí, a tři z nich ochutnali. Na závěr si
vytvořili svíčky z včelího vosku.
Současně v mateřské škole probíhal program „Krteček a kamarádi“,
kdy si paní lektorka s dětmi povídala o životě těchto zvířat, o tom, jak přežívají zimu, a velmi pěkně si děti hravou formou přiblížily život takových
zvířátek.
Přejeme všem, aby se plánované akce mohly uskutečnit bez omezení
a také se všichni mohli těšit na blížící se adventní období.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Svoz
železného
odpadu
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Svoz elektroodpadu
a objemného odpadu
V sobotu 04. 12. 2021 od 09:00 do 12:00 h se uskuteční sběr
elektroodpadu a objemného odpadu na těchto místech:

→ Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
→ Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky, ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech odkládat zdarma; maximální množství je cca jeden přívěsný
vozík za osobní automobil na domácnost.
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu a lze je odevzdat
na místech zpětného odběru (www.eltma.cz).

V sobotu 13. 11. 2021
se uskuteční svoz
železného odpadu:

Obeec Mokrov
vraty
a Základní šk
kola
a Mateřsk
ká škola Mokrovraty
M
y
Vás zvou

• Pouště – svoz
od 9.00 do 10.00 hod.
• Mokrovraty – svoz
od 10.15 do 13.00
hod.

na rozsvícení
vánočn
ního strromku,

které se kon
ná
ní adventn
ní neděli
prvn
2 listopad
28.
du 2021 od
d 16:00 hod
d.

Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své
nemovitosti do 9:00 h. Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů
na směsný odpad do 9:00 h.

Sběr bioodpadu – změny
Nedělní příjem bioodpadu končí 14. 11. 2021 (09:00 do 13:00 h).
V období vegetačního klidu mohou občané odložit bioodpad každé
pondělí od 8:00 do 12:00 h.

IV
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	Mokrovratská drakiáda
Podzim bývá obdobím barevným, ale také větrným, svádějícím k pouštění
draků. V neděli 10. října se sešli příznivci této zábavy i u nás v Mokrovratech. Strávili jsme krásné odpoledne a i přesto, že vítr nám moc nefoukal,
draci se vznášeli nad hřištěm a děti si užívaly pouštění i připravené soutěže, hry a hlavně velký skákací hrad se skluzavkou.
Letos byla naše drakiáda spojená se soutěží „O nejlepší mokrovratskou
dobrotu“, hodnotil se vzhled, chuť a originalita. První cenu za svůj moučník
„Stoleté královské řezy“ si odnesla paní Jana Kottová.
A že na naší drakiádě jde především o srandu, jsme se přesvědčili v soutěži pro dospělé, která se stala nedílnou součástí našich společných akcí.
Zajímavostí byla ukázka odchytu volně žijících ptáků, za kterou bych
chtěla moc poděkovat Přírodovědnému spolku Dobříš. Celkem se jim během
dvě a půl hodiny podařilo odchytit 21 opeřenců. Dozvěděli jsme se, jak tito
ptáci žijí, proč se kroužkují a zda a kam migrují. Kromě živých ptáků v ruce
jsme se mohli podívat i na vycpaniny dalších běžných druhů.
Děkuji všem, kteří pomáhali s organizací, všem, kteří s námi přišli strávit pohodové chvíle, a také těm, kteří finančně přispěli do kasiček na další
akce pro děti.
Petra Soukup Ecklová

Vítězný recept: Stoleté královské řezy
Dnes jsou asi už více než stoleté, protože recept pochází z časopisu
Vlasta přibližně z roku 1960.
Ingredience:
Světlé těsto:
500 g hladká mouka
500 g máslo
5 lžic studené vody
Tmavé těsto:
200-300 g moučkový cukr
9 ks vejce
70 g kakao
100 g rozemleté lískové ořechy
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Krém:
250 g máslo
200 g moučkový cukr
400-450 ml mléko
2 ks vanilkový puding
1 ks žloutek
vanilkový cukr podle chuti (2-5 ks)
Zpracujeme světlé těsto a rozdělíme na dvě poloviny. Jednu část rozválíme
na plech (používáme čtvercový plech 34 cm x 34 cm, je třeba mít dva stejné
plechy). Na rozválenou část v plechu nalijeme tmavé těsto – žloutky ušleháme s cukrem, přidáme kakao a rozemleté oříšky a po částech zapracujeme sníh z bílků. Dáme do trouby upéct. Každá trouba peče jinak, a tak
do tmavého těsta píchám špejlí. Když přestane lepit, je upečené. Na krém
uvaříme puding, podle chuti před vařením přidáme vanilkový cukr. Aby
se při chladnutí na pudingu nevytvořil „škraloup“, je dobré ho po celém
povrchu posypat jedním vanilkovým cukrem. Po vychladnutí je na pudingu sladká voda, kterou slijeme. Máslo na krém rozšleháme a stejně tak puding. Potom ho po částech přidáváme do másla. Obě ingredience by měly
mít stejnou teplotu, aby se krém nesrazil. Když je máslo s pudingem dobře
našlehané, přidáme cukr. Krém namažeme na vychladlý moučník, který
jsme upekli v troubě, a dáme nejlépe do ledničky ztuhnout.
Druhou polovinu světlého těsta rozválíme na obráceném plechu (plechy
není třeba ničím mastit, těsto je mastné dost). Pečeme pomalu na nižší teplotu, aby se na těstu neudělaly bubliny. Když je světle růžové, je hotové. Necháme vychladnout a během chladnutí s plackou těsta velmi opatrně dlaní
několikrát zahýbáme (jen o malý kousek), aby se k plechu nepřichytila. Vychladlou placku přepravíme na moučník s krémem následujícím způsobem.
Plech se světlou plackou přiložíme asi 1,5 cm od okraje na plech s moučníkem s krémem. Plech s plackou na druhém konci v co nejmenším úhlu nadzdvihneme a placku velmi opatrně svezeme dlaní na moučník s krémem
a současně plech pod ní opatrně popotahujeme opačným směrem, tak aby
placka „spadla“ z co nejmenší výšky. Placka je tak křehká, že většinou na několika místech stejně praskne. To zase až tak nevadí, protože po pocukrování se to ztratí 😊.
No, jestli je z toho někdo moudrý, tak „pozdravbůh“. Lépe to ale vysvětlit
neumím. Praxe je nejlepší …
Jana Kottová
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mokrovr atský ZPR AVODAJ

Výroba adventních věnců a vánočních dekorací
v sobotu 20.listopadu 2021 od 17:30
v restauraci U Josefa
Připraveno bude chvojí a dekorativní přírodniny, které les nabízí. Ostatní si prosím přineste a
můžeme se vzájemně inspirovat… Zakoupíme pro Vás i drobné dekorace, které si můžete za drobný
příspěvek zakoupit na dozdobení vašeho výrobku. Můžete přinést něco dobrého na zub.

Těšíme se na Vás!
Můžete přijít i se svými dětmi a tvořit společně, nebo naopak si uloupit trošičku času jen pro sebe a vaši tvořivost ���
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