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Termíny konání zasedání zastupitelstva
v roce 2021

21/2021

16. 9. čtvrtek 19.00 hod.

22/2021

18. 11. čtvrtek 19.00 hod.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
než vám popřeji krásné léto, dovolte mi se ohlédnout za posledním zasedáním zastupitelstva, kde byly schváleny dvě důležité věci pro naše město.
V první řadě došlo ke schválení provozní smlouvy s VHS Dobříš s.r.o., kdy
nadále veškerá vodohospodářská infrastruktura zůstává majetkem města,
ovšem veškeré povinnosti, které na město v tuto chvíli padaly, přenášíme
na provozovatele. Pro vás, odběratele, se nic nemění. Pouze je nutné dávat
pozor při platbách vodného a stočného, neboť se mění účet, na který budete
vodné a stočné zasílat. Více se dozvíte v článku uvnitř Zpravodaje.
Druhá zásadní věc je vstup Města Nový Knín do Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a hřebeny. Tento svazek obcí řeší odpadové hospodářství zúčastněných obcí vlastními silami prostřednictvím vlastní svozové firmy. Smělým cílem je začít svážet popelnice vlastní společností od 1. 1. 2022, ale chceme jít ještě dál a vizí je zavedení během několika let
takzvaného door to door systému, tedy svážení nejen směsného odpadu, ale
i tříděného odpadu přímo od vašich domů. Tématu odpadů se budeme věnovat podrobně v příštím čísle Zpravodaje, a to nejen v souvislosti s nově
vzniklým svazkem obcí, ale i sběrným dvorem v Novém Kníně.
Zdá se, že omezení související s epidemií covid-19 se pomalu vytrácí a začíná se opět volně žít. Užijte si tedy krásné léto, navštivte letní kino v Novém
Kníně při filmovém nebo hudebním večeru, některou z připravovaných kulturních akcí, vyjeďte po krásách Čech nebo za hranice republiky.

Petr Chmelík, starosta města

23/2021

16. 12. čtvrtek 19.00 hod.
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 56/21 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 7. 6. 2021
USNESENÍ č. 5 - 56/2021 - ZM
Rada města Nový Knín schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č.
841/2013 se Zemědělskou společností Dobříš z důvodů prodeje jednoho
z pronajatých pozemků.

USNESENÍ č. 1 - 56/2021 - ZM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 56/2021 - ZM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín konaného dne 17.
6. 2021 od 19:00 hod. v sokolovně
Nový Knín.

USNESENÍ č. 6 - 56/2021 - ZM
Rada města Nový Knín bere na vědomí došlé nabídky na opravu komínových těles v bytových domech
č.p. 64 a 65 v Libčicích.

USNESENÍ č. 3 - 56/2021 - ZM
Rada města Nový Knín projednala informace starosty TJ Sokol Nový
Knín pana Stanislava Fialy o plánovaných akcích a investicích spolku
a další možné spolupráci mezi Městem Nový Knín a Sokolem.

USNESENÍ č. 7 - 56/2021 - ZM
Rada města Nový Knín bere na vědomí dopis faráře Josefa Andrejčáka ohledně opravy sochy sv. Floriána pod Chramišti a došlé nabídky
na zhotovení repliky sochy.

USNESENÍ č. 4 - 56/2021 - ZM
Rada města Nový Knín schvaluje výměnu vodoměrů, kterým tento
rok končí osvědčení, za nové s dálkovým radiovým přenosem.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 7. 6. 2021
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Usnesení č. 21/2021 ze zasedání zastupitelstva
města ze dne 17. 6. 2021
USNESENÍ č. 1 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Mgr. Augustin Kůr a Josef Kolka.

USNESENÍ č. 7 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
rozpočtové
opatření
č.1/2021.

USNESENÍ č. 2 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje
doplněný
program
zasedání.

USNESENÍ č. 8 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí.

USNESENÍ č. 3 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí rezignaci Martina
Douši na funkci zastupitele a člena
stavební komise.

USNESENÍ č. 9 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty města o připravovaných a proběhlých investičních akcích.

USNESENÍ č. 4 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí přijetí mandátu zastupitele města a složení slibu pana
Miloslava Pipoty.

USNESENÍ č. 10 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Smlouvu o provozování
vodního díla pro veřejnou potřebu
mezi Městem Nový Knín a Vodohospodářskou společností Dobříš s.r.o.

USNESENÍ č. 5 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Závěrečný účet za rok
2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok
2020 a přijetí nápravných opatření
k odstranění nedostatků uvedených
ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření.

USNESENÍ č. 11 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo
zvýšení
stočného
na území města Nový Knín a schvaluje zvýšení stočného od 1. 7. 2021
na 49,12 Kč/m3 bez DPH.
USNESENÍ č. 12 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění založení dobrovolného svazku

USNESENÍ č. 6 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje účetní závěrku za rok
2020.
4
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ty záměry, na které bude možné získávat dotační zdroje.

obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“ jehož stanovy jsou přílohou tohoto usnesení, a dále souhlasí s tím,
aby Město Nový Knín ve smyslu ust.
§ 49 zákona č. 128/2000 Sb. v platném
znění, uzavřelo Smlouvu o vytvoření
dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“ v souladu
s návrhem, který je přílohou usnesení. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že souhlasí s tím, aby prvními členy předsednictva takto vytvořeného
dobrovolného svazku obcí byly osoby, uvedené v návrhu smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí
„Technické služby Brdy a Hřebeny“.

USNESENÍ č. 15 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126027204/01 Nový Knín, Dlážděná,
TS, NN p.č. 794/1 mezi Městem Nový
Knín a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly,
Děčín 405 02 a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
USNESENÍ č. 16 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
projednalo zápis stavební komise
a pověřuje radu města provedením
závěrů uvedených v zápisu stavební
komise.

USNESENÍ č. 13 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje 2. dílčí aktualizaci strategického dokumentu „Program rozvoje města Nový Knín na období
2019 – 2025“ ze dne 22. 1. 2019, a to
přímou úpravou části dokumentu,
konkrétně aktualizací kapitoly 6
Projektové záměry a kapitoly 7 Zrealizované akce a projekty. Aktualizace strategického dokumentu byla
zaměřena zejména na jeho návrhovou část, tak aby byly záměry v souladu se stávajícími možnostmi města Nový Knín a bylo možné na tyto
žádat o vnější finanční zdroje.

USNESENÍ č. 17 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje věcné břemeno na pozemek parc. č. 712 a 178v k. ú. Nový
Knín ve prospěch pana XXXX, dle
geometrického plánu č. 631-11/2021
za cenu 100,- Kč/m2.
USNESENÍ č. 18 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje členem kontrolního výboru pana Ing. Josefa Lukeše, Ph.D.

USNESENÍ č. 14 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje tzv. Kartu záměrů, vytvořenou k dokumentu „Program
rozvoje města Nový Knín na období 2019 – 2025“ ze dne 22. 1. 2019,
ve které jsou zaznamenány pouze
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SDĚLENÍ RADNICE
Z důvodu čerpání dovolené bude ve dnech 2. 8. – 13. 8.2021
uzavřena matrika MěÚ Nový Knín. Legalizaci či vidimaci možno
provést na poště v Dobříši nebo na MěÚ Dobříš.

Dovolená starosty ve dnech: 30. 7. – 6. 8. 2021.

Prázdninový provoz v knihovně
Vážení a milí čtenáři a čtenáříčkové, pomalu jsme se ocitli v letních
měsících a doufám, že budou příjemné. Nastala doba dovolených.
Nebudu zde rozebírat, jestli někam vyrazíme, nebo budeme pracovat na zvelebení našich domovů, či nikam nepojedeme vůbec a nebo
na nic ani nesáhneme. Důležité je, abychom si o dovolených nejen fyzicky, ale hlavně psychicky odpočinuli a krapet oddychli v této prapodivné době.... A nyní se dostávám k tomu, kdy se budu dovolovat
já. Knihovna bude uzavřena od 28. června až do 23. července 2021.
Tedy znovu otvíráme 26. července 2021. Výpůjční doba bude jako
ve školní rok, to znamená: pondělí a středa do 17:00 hodin a v pátek
do 15:00 hodin -pauza na oběd – 11:30-12:00 hodin. Přeji vám příjemné prožití prázdnin, dávejte na sebe pozor, opatrujte se a doufám,
že se minimálně po prázdninách zase setkáme , a to už bez covidu!
Zdraví vás vaše knihovnice Marie Kápičková.

USNESENÍ č. 19 - 21/2021 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje členem stavební komise
pana Libora Budku.
Petr Chmelík, starosta města a Ing. Tomáš Havlíček,
místostarosta, V Novém Kníně dne 17. 6. 2021
6
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Svoz bioodpadu
Z důvodu přívalových dešťů a následné likvidace škod, nebyly kontejnery
na bioodpad v termínu 26.6. – 27.6. 2021 rozmístěny na předem slíbených
místech

Kontejnery budou občanům k dispozici v náhradním
termínu 9.7. – 11.7. 2021

Změna v provozování vodohospodářské
infrastruktury
Podařilo se! Město Nový Knín je již součástí Dobrovolného svazku obcí
POKOCÁBÍ, který byl založen za účelem zajišťování veřejných služeb
v oblasti vodního hospodářství (zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod) a sdružení obcí pro provozování vodohospodářské
infrastruktury. Tento svazek bude využíván výhradně pro tento účel.
Současná legislativa určuje spoustu povinností pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury. Naší prioritou je dodržování podmínek
SFŽP, obnova vodohospodářského majetku, aktualizace plánu financování obnovy a dodržování dalších legislativních požadavků.
Co to znamená pro odběratele? Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění
odpadních vod zůstávají v platnosti, měnit se nemusí. Provozovatelem je
Vodohospodářská společnost Dobříš, pokud budete mít dotazy ke službám
a fakturaci, kontaktujte zákaznické oddělení Vodohospodářské společnosti Dobříš na tel. č. 318 521 108.
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Další způsoby bezhotovostních plateb, které můžete využít,
jsou následující:
•	Převodním příkazem ze svého bankovního účtu (myslete na svoji bezpečnost a plaťte bezhotovostně).
•	Prozatím zůstává i možnost hotovostní platby na pokladně MěÚ Nový
Knín.
•	Inkasním způsobem – povolení k inkasu ve Vaší bance.
•	Prostřednictvím QR kódu uvedeného na faktuře – možnost placení z mobilního telefonu.
Elektronická fakturace šetří Váš čas, peníze i životní prostředí.
Nabízíme možnost zasílání faktur v elektronické podobě, což zajistí rychlé
doručení i v případě, že se přestěhujete a poštovní adresa je již pro doručení papírové faktury neaktuální.
Pište svůj požadavek e-mailem na info@vhs-dobris.cz. Uveďte do e-mailu Vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu, na kterou Vám budou faktury
zasílány.
Změnu zasílání faktur můžete nahlásit i telefonicky na tel. č. zákaznického oddělení VHS Dobříš 318 521 108.

Podotýkáme, že veškerý vodohospodářský majetek však zůstává ve vlastnictví Města Nový Knín.
Možnosti úhrady vodného a stočného – vzhledem k současné době připomínáme možnost platit fakturu za vodné a stočné na terminálech Sazky!
Je to skutečně jednoduché, stačí předložit fakturu za vodné (stočné)
a není nutné na místě vyplňovat žádnou složenku či doklad!
Obsluha terminálu si pouze naskenuje kód, který je na každé faktuře
a obsahuje všechny důležité platební údaje.
Tuto službu můžete využít na více než 5800 terminálech Sazka, vyjma poboček České pošty, a za poplatek zaplatíte 21Kč, což je méně než
za složenku!
8
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Složky
ZŠ okénko – Družinové akce května a června
Máj lásky čas
Během měsíce května probíhala na naší škole celoškolní dobrovolná akce
Máj lásky čas.
Děti měly za úkol vytvořit srdce jakýmkoli způsobem z libovolných materiálů a umístit jej na plot školní zahrady. Měsíc květen nejenže je plný lásky,
letos byl i nadměrné činný ve svém srážkovém období. Příroda to určitě ocenila, nám se to však nehodilo pro vystavování exponátů. Doufám, že nepříznivé počasí bylo důvodem mírného zájmu o tuto láskyplnou tvorbu a třeba
příště zahradu zvelebíme…
Na prvním stupni však vyučující a rodiče nelenili a do akce se s dětmi
pustili, za což jim velmi děkuji. Výrobky jsme umístili na schodiště, aby si je
mohli prohlédnout alespoň kolemjdoucí.

6 / 2021

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

Malujeme nohama
Zřejmě poslední letošní družinová výzva,,foot challenge" malujeme nohama. Možná si říkáte, že už roupama nevíme, co dělat. Při vymýšlení programu na Den dětí nás napadlo netradiční tvoření obrázků. K soutěžení
dvojic se nám to nehodilo. Tak jsme z toho vytvořili samostatnou výzvu.
V průběhu týdne 14.-18.6. 2021 se děti pokusily namalovat námi navržený
obrázek sluníčko mladší, kytičky starší žáci nohama. Jednotlivá oddělení
plnila tento úkol s velkým nadšením pro novou věc. Během tvoření jsme se
nasmáli, protože byť jednoduché zadání nebylo tak snadné namalovat nohou (která nahradila ruku, štětec se držel nohou),výsledek posuďte sami
v naší malé fotogalerii. A pokud máte rádi výzvy, zkuste si sami namalovat
něco nohou, pozor já osobně chytala křeč do chodidla i kyčle 😉

KONANÉ AKCE
V sobotu 24. 7. 2021 od 18.00 hod. se bude konat
na náměstí v Novém Kníně

MDD ve školní družině
První červnový den patří každoročně dětem. I my ve školní družině jsme
nezapomněli oslavit Mezinárodní den dětí. Po roce plném omezených kontaktů jsme s velkou radostí s kolegyněmi opět nachystaly celodružinovou
akci. Pro děti jsme připravily program na školní zahradě, a sice sportovní soutěže dvojic. Každá dvojice absolvovala celkem čtyři disciplíny, u kterých se jim měřil čas. Nakonec
byly časy sečteny a dvojice s nejnižším časovým součtem zvítězila. U disciplín byla důležitá nejen
fyzická zdatnost dvojic, ale také
kooperace nebo komunikace. Nakonec se ale všechny dvojice s disciplínami úspěšně popraly a děti
byly odměněny diplomy a následující den pozváním na zmrzlinu.
Ve spojení s krásným slunečným
počasím to byl MDD, jak má být.
Přejme našim dětem takových
dnů co nejvíce.

„KOLÁŽO PLÁŽO U MAŠKŮ“.
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Akce se koná u příležitosti 100 letého výročí
obchodu „ U Mašků“ /1921-2021/.
Z vinylových desek zahrají:

DJ MARTIN MIKULÁŠ,
DJ GEERS, DJ BABE LN.
Analogový výlet kolem světa – jazz, funk, latin, triphop…
Vstup zdarma.
Vzhledem k tomu, že doba nočního klidu se posune na 24.00 hodin,
prosíme občany o shovívavost s případným zvýšením hluku.
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Prohlášení
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Vážení spoluobčané a často i kamarádi,
v Novoknínském zpravodaji č. 5/2021 došlo ke zveřejnění vyjádření starosty a koalice k dubnovým a květnovým událostem z městského zastupitelstva. Nechceme rozdmýchávat další diskuse, řečeno již toho bylo mnoho a věříme, že to mnohé z Vás již unavuje nebo
Vám to může přijít jako nepřehledná taškařice.
Předpokládáme, že nemá smysl zabíhat příliš do detailu. Proto
jen v pár slovech – ve zkratce jde o to, že zastupitel Štěpán Polák
nařkl našeho starostu Petra Chmelíka, který pro něj dříve pracoval, ze zjištění o zfalšování projektové dokumentace za jeho společnost pro projekt v hodnotě nižších desítek milionů Kč, což Štěpán
Polák zjistil až v okamžiku, kdy byl postaven před nekvalitně zpracovanou dokumentaci nesoucí loga, razítka a údajné podpisy jeho
společnosti.
Z našeho pohledu tehdy nebylo podstatné, co se skutečně událo – souzení přísluší jiným a s tím se ztotožňujeme i s našimi kolegy. Nepřišlo nám však správné, aby při takto závažném nařčení
Petr Chmelík hospodařil s našimi penězi – a jsou to naše peníze, neboť mají sloužit nám, občanům Nového Knína – do okamžiku, než
se ukáže, kde skutečné leží pravda. Za nás totiž je podstatná hlavně závažnost obvinění, takové nařčení totiž vnímáme jako velice
závažné a rozhodně ne bagatelní. Bavíme se o podvodu za obrovské množství peněz, a které má navíc velký přesah do státní správy
a jejího fungování, čehož je (a historie ukáže, zda to bylo ironické)
Petr Chmelík vrcholným představitelem – statutárním zástupcem.
Po celou dobu jsme si dobře vědomi, že celá situace má jen dvě
možná konečná řešení – buď se bude zodpovídat Petr Chmelík,
nebo se bude zodpovídat Štěpán Polák.
Při jednání zastupitelstva, ať již soukromých či veřejných, byl
Štěpán Polák opakovaně vyzván, aby trestní oznámení na Petra
Chmelíka podal. Ze strany Štěpána Poláka evidentně nešlo o žádná prázdná slova, protože trestní oznámení opravdu podal a s Policií ČR již nyní aktivně na vyšetřování spolupracuje. Všichni pevně věříme, že věc bude řádně prošetřena a pravda skutečně vyjde
najevo. A jen pro úplnost – aktuálně šetření ukazuje, že ze strany Petra Chmelíka zdaleka nešlo o ojedinělý případ a celá záležitost tak nabývá mnohem větších rozměrů. A i přesto Petr Chmelík
stále hospodaří s penězi Města Nový Knín a dle rozhodnutí koalice

tak i nadále bude. Víme, že v naší republice se tak stává pravidlem
a politická odpovědnost zde nemá příliš velkou tradici (čest výjimkám), nicméně v našem případě alespoň víme, kdo Petru Chmelíkovi umožnil u městské kasy setrvat.
K probíhajícímu trestnímu vyšetřování bychom se již neradi
dále vyjadřovali, pevně věříme v kvalitní policejní práci a důkladné objasnění toho, co a v jakém rozsahu se skutečně událo, byť zároveň víme, že se bez pochyby nepodaří skutečně odhalit zcela vše.
Na druhou stranu – i pouhý střípek pravdy má obrovský význam.
Koalice nás opakovaně nařkla z účelového jednání – ovšem evidentně vykládá dubnový a květnový sled událostí jen tak, jak se
jim hodí. Jednou provždy proto prosím: cílem Marka Zacha není
a nebylo být starostou našeho města. Celá diskuse vznikla k okamžiku, kdy koalice žádala opozici na soukromé schůzce dubnového zastupitelstva o návrh řešení postu starosty poté, co by byl Petr
Chmelík z postu starosty odvolán. A kým měl být odvolán? Koalicí, která má v zastupitelstvu většinu a která o odvolání starosty
ve světle předložených informací (dle svého vyjádření) zcela vážně uvažovala. Logicky si pak její představitelé museli položit otázku, kdo bude dělat starostu. Odpověď byla hned jasná – nikdo nemá
zájem. Ve stranách koalice totiž není nikdo, kdo by se cítil pro tento post kompetentní a měl by o něj zájem. Jinými slovy, jiného člověka než Petra Chmelíka zde nemají, neexistuje žádné alternativní řešení. Proto se koalice v nouzovém a kritickém stavu obrátila
na opozici, tj. nás Zlatohorce, zda je mezi námi někdo, koho považujeme za schopného takovou funkci vykonávat. Snažili jsme se nalézt řešení,
z naší strany jsme proto navrhli Marka Zacha, o němž víme, že
má velké zkušenosti s vedením velkého množství agendy, a proto
by se na funkci – v případě potřeby – podle našeho názoru mohl hodit. Toť vše. Koalice sama s žádným návrhem nepřišla, ale nyní se
samozřejmě velmi hodí celou věc překroutit.
Všimněte si prosím také toho, že koalice, stejně jako Petr Chmelík, své názory opět zveřejnila v Novoknínském zpravodaji, vydávaném za peníze Města. A to ačkoliv tvrdí, že jde o záležitost mimo
fungování Města. Za nás by bylo fér, abychom dostali ve stejném
vydání stejný prostor, aby byla všem občanům zřejmá názorová
pluralita.
Uvedené dubnové a květnové události zastupitelstva považujeme pro tuto chvíli za uzavřené. Neradi bychom nadále vyvoláva-
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ly zbytečné emoce, které rozvoji města nepomohou. Rádi bychom
však, aby nám nebylo vyčítáno, že jsme na situaci neupozorňovali ani jsme s ní nic nedělali. Z důvodu uklidnění situace jsme rozhodli neúčastnit červnového zastupitelstva, nechtěli jsme zapříčinit další vyhrocené jednání a předpokládáme, že jedna naše absence zklidnění událostí napomůže.
Ač je za nás nadále Petr Chmelík jako starosta města neakceptovatelný, hodláme se nyní vrátit zpět k práci, kterou jsme odhodláni Městu Nový Knín věnovat tak, aby naše Město vzkvétalo a byl
zde vidět pozitivní posun, protože pokud se ohlédneme zpět, máme
pocit, že v tomto ohledu jsou ve vedení města obrovské mezery.
A máme pocit, že i Vy to vnímáte podobně, tak pojďme prosím spolupracovat tak, abychom Nový Knín skutečně posunuli dopředu.
Zlatohorci

	Příspěvky občanů
Vyjádření
Vzhledem k nesmyslným spekulacím opozičního „zpravodaje“ o důvodech mého odchodu z řad zastupitelstva, si dovoluji uvést následující:
Petrovi Chmelíkovi samozřejmě stále důvěřuji a pokládám ho za dobrého starostu. Nadále se však nehodlám účastnit zastupitelstev, která pro dosažení osobních ambic mění členové opozice v komediální frašku a hon
na čarodějnice.
Všem kolegům ze zastupitelstva přeji více času na konstruktivní řešení
skutečně důležitých záležitostí, namísto vzájemné diskreditace.
Václav Járka

14
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Nová kniha od Jiřiny Nešutové
o Novém Kníně
V letošním roce si Nový Knín připomíná 835.
výročí první písemné zmínky, a i když si jej
nemůžeme připomenout, můžeme si je připomenout alespoň knihou. Rozhodl jsem se využít roky ležící ladem vzpomínky paní Jiřiny Nešutové, která má i svou vlastní expozici
v místním městském muzeu. Paní Jiřina Nešutová po sobě zanechala obrovské množství
vzpomínek a hlavně práce o historii Nového
Knína, které jsme v této knize ani zdaleka nepostihli celé. Často totiž, když její vzpomínky nestačily, sáhla i do ručně psané Valentovy kroniky, která i když by se to mohlo zdát,
nikdy nevyšla celá, protože se na svět dostala pouze první část a ta druhá byla zničena za druhé světové války. Tato
útlá knížka se proto soustředí hlavně na její vzpomínky anebo ty, co sama
zaslechla a naštěstí byla ochotna nám je předat dál. Její otec Bohumil Nešuta publikoval své práce hlavně na přelomu čtyřicátých a padesátých let
minulého století v časopise „Od Stříbrných hor“ a ona sama na to navázala v Novoknínském zpravodaji, kde vycházel její článek na pokračování
o knínském pivovaru a přidávala sem i zápisky z cest. Časopis nejdříve vycházel od poloviny osmdesátých let v Novém Kníně.
Když přestal vycházet, pokračovala v Dobříšských listech, kde v devadesátých letech byla i část věnována Novému Knínu. Zde napsala články o knínských mostech, poště a kolařích. Po obnovení Novoknínského
zpravodaje pokračovala znova, a to obsáhlou prací o knínských mlýnech
a posléze i povídání
o knínských krámkách, které ovšem nestačila plně dokončit.
Ovšem zda tato
k ni ha v y jde, bude
čistě na občanech
Nového Knína. V důsledku současné doby
se nedostává finančních prostředků, ale
můžete si touto cestou knihu předobjed15
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nat. Sbírka probíhá
od 25.6. na stránkách
w w w. s t a r tov ac .c z .
Kniha je již připravena k tisku, a tak se
počítá, že pokud sbírka bude úspěšná, nechá se vytisknout určité množství knih
navíc, ale i těch bude
jen omezené množství. Formát knihy
je A5 naležato v rozsahu asi 108 stránek
s velkým množstvím
dobových fotografií.
S pozdravem Petr Kadlec
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Jakou máme šanci to ovlivnit? Není ten rozdíl mezi postižením části Kozohorské ulice a ulice Na Potůčku dáno i tím, že nad druhým z těch míst je
méně kukuřičných polí než nad tím prvním? V případě ulice Na Potůčku
mohly část náporu vody zbrzdit také rybníky u Sudovic.
A v jednom případě bych viděl část viny na straně silničářů. Konkrétněji: dnes 24. června 2021, jsem se, maje konečně certifikát o ukončeném očkování proti COVIDu-19, odebral ke kadeřnici, abych část svých peněz obětoval ve prospěch probírky a zkrácení své dosud bujné hřívy. Silnice v těch
místech – tedy v okolí někdejšího pivovaru – ještě nesla stopy usychajícího
bahenního povlaku. A když jsem se od paní kadeřnice dověděl, že byli opět
vyplaveni, ani jsem se moc nedivil, přestože v samotné provozovně už bylo
uklizeno. Protože stopy toho bahna byly i na chodnících a to kadeřnictví je
tak jeden schod pod úrovní vozovky. Což ovšem není vina nynějších obyvatel ani někdejších budovatelů onoho domu; v době, kdy byl nový, byl snad
i malinko nad úrovní vozovky. Jenže jak šel čas, silnice se modernizovala
a její výšková úroveň se poněkud zvedala. Jsem přesvědčen, že největší vinu
na tom má modernizace silnice II/114 koncem 70. let 20. století, která vedla
mj. ke zboření severní strany Pivovarské ulice (což dodnes vnímám jako výraznou památkovou škodu a urbanistickou jizvu). Vozovka tam není nejníže

Po (dalším) přívalovém dešti
V noci z 23. na 24. června 2021 bylo naše město a okolí postiženo přívalovým deštěm, který napáchal nemalé škody. Asi nejrušnější noc zažili obyvatelé Kozohorské ulice, a to zejména té její odbočky, která vede od mostu u letního kina směrem k Betlému (osobně moc nerozumím tomu, proč
se i tato odbočka jmenuje takto – myslím, že to spíš mate než naopak). Tam
– a v okolí – byly zřejmě také zaznamenány největší škody. Nějakou dobu
tam prý hlídkovalo i naše městapo, takže přinejmenším v tomto okamžiku
až tak úplně zbytečné nebylo (a pamatuji si i na několik dalších podobných
případů) a snad došlo i k evakuaci.
Je zajímavé, že například v Jatecké ulici jsem příliš velké stopy řádění živlů nezaznamenal. Dokonce i tankodrom zvaný Na Potůčku byl nočním deštěm spíše umyt než naopak. Jako možné vysvětlení mě napadá, že v různých
částech města měl tento přívalový déšť různou intenzitu, ale mohu se samozřejmě mýlit.
Možná je na čase ptát se po příčinách. Za co mohou globální klimatické
změny (za které ovšem aspoň do jisté míry můžeme také – a to i včetně mě,
protože i jí využívám aspoň mnohých výhod této civilizace) a co mají na svědomí místní poměry. Nebyly by například škody způsobené řáděním živlů menší, kdyby svažitá pole za Vandroušem (tedy spisovně Vondrovým vrchem) směrem na Chramiště byla oseta něčím vhodnějším než kukuřicí?
16
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ani u mostu v Masnerově ulici (voda by přirozeně odtékala ze silnice do Kocáby u něj) ani u mostu v Paškově ulici (voda by… atd.), nýbrž někde uprostřed mezi nimi. Voda je tam odkázána na mřížku dešťové kanalizace, která
větší nápor vody nepobere. A pokud se zanese nějakou špínou (což při přívalovém dešti není nic extra divného) nepobere už skoro vůbec nic a neštěstí je
hotovo. A myslím, že by bylo na čase tento problém napravit.
Na zasedání městského zastupitelstva 17. června 2021 zaznělo – právě
v souvislosti se silnicemi – mimo jiné cosi zhruba (přesné znění si nepamatuji, snažím se zachovat aspoň obsah sdělení) v následujícím smyslu: „My
s nimi jednáme ústně, ale pak se na to zapomene – nebo ‚zapomene‘ – a my
potom nemáme doklad, co bylo obsahem toho jednání. Asi bychom měli své
požadavky začít zasílat písemně, abychom to doloženo měli…“
Přimlouval bych se za to, aby se při tom pamatovalo nejen na některé díry
ve vozovce v Sudovicích (ten parafrázovaný výrok zazněl v této souvislosti),
ale právě i na výškovou úroveň vozovky v prostoru Na Merendě. Aby Správa a údržba silnic napravila i toto. Buď vrácením výšky vozovky na původní úroveň, jiným vyspádováním ke Kocábě, nebo, pokud to z nějakých důvodů není možné, nějakým jiným vhodným způsobem. Není přece spravedlivé, aby okolní obyvatelé nadále dopláceli na to, že si kolem roku 1978 někdo
poněkud neodpovědně zjednodušil práci.
A samozřejmě to platí nejen v tomto místě a nejen o silničářích.
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PODĚKOVÁNÍ
Rád bych touto cestou poděkoval členům SDH Nový Knín, SDH
Stará Huť a všem našim spoluobčanům, kteří se zapojili do pomoci při odklízení škod po červnovém přívalovém dešti.
Petr Chmelík

Děkujeme libčickým hasičům za odčerpání vody ze studny
po přívalových deštích.
Zdeňka Trojánková

Jubilanti měsíce
V červenci oslaví nádherné jubileum pan Jiří Drážďanský. Narozeniny slaví také paní Milada Podhorecká, paní Růžena Šášová a pan
Ladislav Hájek.
Všem přejeme hlavně pevné zdraví.
INZERCE

Miloš Hlávka

Dne 21. 7. 2021

PRACOVNÍ NABÍDKA

se bude konat

Firma Detail interiér s.r.o. přijme POMOCNOU

Firma Detail interiér s.r.o. přijme POMOCNOU PRACOVNÍ SÍLU na práce v areálu truhlářské
PRACOVNÍ
SÍLU na práce
dílny
a zrekonstruovaného
mlýna. v areálu truhlářské

dílny a zrekonstruovaného mlýna.

Náplň práce:

Náplň práce:
 Úklid vnitřních prostor
• Úklid
vnitřních prostor
 Údržba zahrady
• Údržba
zahrady
 Po uvedení
objektu do provozu pomoc při organizaci společenských akcí
• Po uvedení objektu do provozu pomoc při
Nabízíme:
organizaci společenských akcí


Možnost dlouhodobé brigády

Nabízíme:
 Flexibilní pracovní dobu dle dohody
 Platebnídlouhodobé
podmínky budoubrigády
sděleny po osobní konzultaci
• Možnost
• Flexibilní pracovní dobu dle dohody
Místo
pracoviště:
Nový Knín 262
03, Pod
Sady 327po osobní
• Platební
podmínky
budou
sděleny
Web:
www.detailinterier.cz
konzultaci

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

Pro domluvení termínu schůzku prosím volejte na tel.: +420 603 897 718 – Ing. Dragounová Petra.

Místo pracoviště: Nový Knín 262 03,
Pod Sady 327 • Web: www.detailinterier.cz
pro domluvení termínu schůzku prosím
volejte na tel.: +420 603 897 718
– ing. Dragounová petra
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Prodej
slepiček

Červen 2021

Hledá na pozici řidiče
s ŘP skupiny C.

Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, dominant všechny barvy,
slepičky Green Shell – typu Araukana
a dark Shell – typu Maranska.

Práce v okolí
Nového Knína a Dobříše.
Příjemný kolektiv a dobré
platové ohodnocení.

Stáří 16–20 týdnů,
cena 185–229,- Kč/ ks .

Prodej: 2. 8., 5. 9. a 9. 11. 2021

Nový
INZERCE

knín – u firmy elko – 17.15 hod.

Výkup králičích kožek

V případě zájmu volejte na tel. č.:

– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,

724 525 565
nebo

tel.: 601 576 270, 728 605 840

721 463 363

www.drubezcervenyhradek.cz

RESTAURACE
„ U LÁDI“

Coop Příbram, družstvo

přijme
pro prodejnu N. Knín, Pod Náměstím čp. 93

Prostřední Lhota

prodavačku – zástupce vedoucí

Požadujeme:

OTEVŘENO 12:00 – 20:00

· Znalost práce na PC
· Snahu a ochotu učit se novým věcem
· Vstřícný přístup k zákazníkům

ZAHRÁDKA
Čepovaná PLZEŇ
Minutková
kuchyně

Nabízíme:
·
·
·
·
·
·

Zprávy z mimořádného zasedání
	zastupitelstva obce

Zaškolení
Ohodnocení dle dosažených výsledků
Stravenky
Výkonnostní prémie a další benefity
Perspektivní uplatnění v moderní prodejně
5 dní pracovního volna k nároku
na dovolenou

tel.: 736 777 069

Bližší informace: 720 598 004

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 6/2021 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 7. 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: 23.7. 2021
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Mimořádný zápis Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 24. 5. 2021

Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Revokaci usnesení č. 58/21 o cenové nabídce firmy Tagiro s.r.o.
zastoupené panem PŠ na sekání
a údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích obce.
•	Vypracovat směrnici, ve které bude zapsaná výše částky

5.000,- Kč, jako strop sumy, kdy
starostka může disponovat bez
svolení a vědomí zastupitelstva
obce. Tuto směrnici vypracuje
a předloží do příštího zasedání
obce kontrolní výbor.

Zastupitelstvo usnesením požaduje:
•	Od firmy Tagiro s.r.o. předložit
detailní rozpis provedených prací za poskytnuté služby týkající se manipulace dřeva, ve faktuře nebo doložení přílohy k uvede-

né faktuře, do příštího řádného
zasedání ZO. Poté zastupitelstvo
znovu vyhodnotí provedené práce a ceny provedených prací.
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	Vyhlášení výherců foto soutěže
„Jarní krásy v okolí Chotilska“
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Vážení obyvatelé,
se začínajícím letním obdobím opět přichází jeden velký problém – nedostatek vody. Vysoké teploty, slunečné počasí, minimum srážek v posledních několika letech – to jsou hlavní příčiny, jejichž následkem velice
pravděpodobně i letos (snad už naposledy) dojde k nedostatku pitné vody

ve vodojemu v Prostřední Lhotě. Vodojem je sice provizorně zásobován
z vrtů v Chotilsku, ale hadice je položena volně na zemi a tím dochází
často k jejímu poškození a přerušení dodávky vody. Z uvedeného důvodu
by měli domácnosti v Mokrsku a Prostřední Lhotě, napojené na obecní
vodovod, dodržovat zásady šetření vodou. Určitě není na škodu, když šetřit vodou budou i ostatní domácnosti, neboť podzemní vody rychle mizí
a kde je dnes silný vrt, může v dohledné době dojít v lepším případě k zeslabení dodávky vody a v horším případě k jeho úplnému vyschnutí.
Šetřit vodou se musí naučit každý sám, nikdo to za nás neudělá. Obec se
snaží různou osvětou působit na lidi, aby si tento fakt uvědomili. V neposlední řadě i sáhla k nepopulárnímu kroku, jako je zdražování ceny vodného. Záleží ale na každém z nás – konečných uživatelů vody – zda se vodou budeme chtít naučit šetřit, anebo zda je nám jedno, že jednoho krásného dne
otočíme kohoutkem a voda nepoteče.
Mezi základní pravidla šetření vodou patří především omezení zalévání zahrad a napouštění bazénů.
Napuštění bazénů by mělo probíhat především v nočních hodinách, aby
mohlo dojít k dopuštění vody ve vodojemu. V červnu letošního roku se již
několika obyvatelům, kteří nedbají na dodržování zásad pro šetření vodou, povedlo „strhnout“ veškerou dodávku vody do vodojemu v Prostřední Lhotě. Hladina vody ve vodojemu klesla pod 30% a než došlo k dopuštění určité výšky hladiny a odkalení vody, tekla z vodovodu voda zakalená
a špinavá. Co mě ale nejvíc zarazilo je, že jeden z těchto nezodpovědných
lidí zavolal na VHS Dobříš (správce vodovodu) a místo toho, aby se omluvil
a zajímal se o případnou nápravu svého činu, dožadoval se odpuštění platby za odebranou zakalenou vodu. Je s podivem, že i takoví lidé žijí v naší
obci. Na druhou stranu je potřeba říct, že tento člověk zde nemá ani trvalé
bydliště, tudíž nepobývá v obci celoročně. Nemohl tedy na vlastní kůži zažít to, jak obecní vrt v Prostřední Lhotě vyschnul – pitnou vodu jsme si museli kupovat a užitkovou vodu rozváželi hasiči cisternou.
Zalévání zahrad by mělo probíhat opravdu v minimálním množství
(kytky a okrasné dřeviny) nebo vůbec (trávníky) – určitě by se zahrady neměly zalévat každý den a už vůbec ne vícekrát denně!!!
Co se týká propojení vodojemů v Chotilsku a Prostřední Lhotě – v současné době probíhají práce na položení propojovacího vodovodu s vybudováním vodovodních přípojek v místní části Lipí. Každopádně bychom
chtěli na podzim tohoto roku uvedenou stavbu zkolaudovat a uvést do provozu. Tím dojde k obnově dodávky vody do vodovodu v Prostřední Lhotě
a Mokrsku a ke zrušení provizorního propojení – což (mimo běžné obyvatele) jistě ocení i nájemce pozemků, přes které provizorní propojení vede.
Již pátým rokem musí strpět omezení při pracích na dotčených polích
a loukách. Tímto bych mu chtěl tedy poděkovat za velkou trpělivost.

IV

V

Vážení a milí zúčastnění,
velmi Vám děkujeme za zapojení do soutěže Chotilského muzea. Veškeré
fotografie byly krásné a nebylo lehké vybrat pět nejlepších. Kulturní komise obce Chotilsko se nakonec rozhodla pro následující fotografie. Fotografie budou zveřejněné na našich facebookových stránkách Chotilského
muzea.

1. místo: Lucie Brčáková
2. místo: Šárka Musilová
3. místo: Eva Krtková
4. místo: Michala Vondráková
5. místo: Lenka Vršecká

- IC a muzeum Chotilsko-

	Šetření vodou
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-tajemník OÚ ChotilskoVI
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•	Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy (s nenarušenou
statikou). Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa a nevydávejte se
na horské túry.
•	Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor i na vysoké sloupy.
•	Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa
vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
•	Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim
nepřibližujte.
•	Sledujte vývoj situace.
•	Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
•	NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly,
schopnosti a možnosti.
•	NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
•	UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom
záchrana majetku

	Prázdniny jsou tady…
V době, kdy čtete tento článek, právě dětem začaly prázdniny a jelikož
jsem se již delší dobu na těchto stránkách nevěnoval preventivně
výchovné činnosti, pokusím se toto na následujících řádcích napravit.
Letní počasí po vlhkém jaru zcela jistě přinese bouřky a s tím může
být spojený (nejen při přechodu frontálních systémů) i silný vítr.
A proto jsem zvolil téma:

Pokud je lidský život, zdraví popř.
majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo
150. Pojďme se však nyní podívat
na činnost jednotky v uplynulém
měsíci:
Dne 17. června jsme s ohledem
na tropické počasí vyjeli cisternovým vozem plnit vaky stromů
u nové výsadby v obcích Chotilsko
a Záborná lhota.

Jak se chovat při silném větru…
•	Před příchodem větru (bouřky) preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné
pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru mohou stát smrtící
zbraně.

Dne 19. června se sešla výjezdová jednotka našeho sboru na návsi v Křeničné na pravidelné cvičení. I tentokrát toto cvičení pro nás
připravil Martin Lukavský, kterému jménem nás všech, za čas a přípravu tohoto cvičení velmi děkuji. I tentokráte jsme byli rozděleni do několika
družstev, vždy ve složení – velitel, strojník, hasič…, přičemž před každým
praktickým úkolem (např. na čas – přesné plnění přetlakovým ventiláto-
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rem, výměna řetězů na motorových
pilách, kotouče na rozbrušovací
pile, výměna tlakové láhve na dýchacím přístroji, nácvik komunikace ve ztížených podmínkách atd…)
předcházela teoretická otázka z tematických okruhů, které bychom
měli znát ze školení v rámci HZS.

Červen 2021

Krásné a klidné prázdniny
-Martin Brodský –

Zprávy z obce
Znak a vlajka obce
Již od roku 2009 má Obec Mokrovraty oficiální znak a vlajku.

Nabídka podnikatelům na bezplatnou inzerci
Nabízíme možnost bezplatné inzerce v Chotilském
zpravodaji. Jedná se o jednu celou stranu formátu A5,
za těchto podmínek:
· i nzerent musí mít sídlo nebo trvalé bydliště v obci Chotilsko nebo
jeho místních částech
· text a forma inzerátu bude zaslána na e-mail:
chotilskemuzeum@seznam.cz
· text a forma inzerátu nebude urážlivá vůči skupinám občanů
nebo jednotlivcům
· jeden inzerát bude vždy na celou stranu Chotilského zpravodaje
· pokud bude zasláno do jednoho čísla více inzerátů (od různých inzerentů), budou do Zpravodaje umístěny postupně v dalších měsících v pořadí, v jakém přišly na e-mail
· i nzerentovi může být zařazen inzerát opakovaně, ale jen pokud
nebude jiný zájemce o inzerci
X

Znak obce je rozdělen šikmo vlnovitě na dvě poloviny. V horní zlaté polovině je umístěn modrý buchar hamru s kovadlinou, ten symbolizuje tři dřívější hamry na říčce
Kocábě. Zlatá výplň představuje „poušť“ – odkaz na jednu z toponomastických verzí jména Pouští
a zlatonosnou říčku Kocábu.
V dolní modré polovině je zobrazena zlatá kvádrovaná kolomazná pec
se třemi černými otvory, ta odkazuje na zdejší proslulost kolomaznictví a smolařství, konkrétně na zbytky pece u „Královské stolice“ (altánu).
Modrá výplň dolní poloviny znaku
představuje „mokro“ – odkaz na jednu z toponomastických verzí jména
Mokrovrat. Vlnovité dělení znaku asociuje říčku Kocábu a Voznický potok.
I
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Vlajka je odvozena z návrhu znaku
a vychází ze stejných indicií.
Místopisný název Mokrovraty
vznikl díky poloze obce poblíž masivu Brd. V těchto místech se často otáčel směr větru a mokro se vracelo.
Podobný jev dal jméno i místní části Pouště.
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Posláním občanského sdružení Diakonie Broumov
je pomáhat lidem a realizovat své poslání: „Nepotřebné věci potřebným.“
Všem, kteří přispěli, děkujeme a věříme, že příští
sbírka bude stejně úspěšná jako ty předcházející.
Pavlína Hejrová

	Aktuality z naší školy
– červen 2021

	Poděkování
Ve dnech 3. 5. až 19. 5. 2021 uskutečnil náš obecní úřad, ve spolupráci se
sociálním družstvem Diakonie Broumov, tradiční sbírku nepotřebného
ošacení, hraček a potřeb pro děti. Zájem občanů o darování
nepoužívaných věcí ve srovnání s minulými lety nijak nepoklesl.
Oblečení, nádobí i hračky vozili lidé z Mokrovrat i okolních obcí.

Vážení spoluobčané,
dříve, než se zavřou dveře naší školy a děti, žáci i zaměstnankyně se
odeberou na prázdniny, rády bychom se s Vámi podělily o informace
z akcí, které se uskutečnily v měsíci červnu. Nejprve bychom se
zmínily o preventivním programu „Veselé zoubky“, který opět
dětem připomněl správnou péči o zuby i důležitost prevence.
Dne 10. června proběhla již tradiční akce naší školy: Pasování žáků 1. ročníku na čtenáře. Prvňáčkové dokázali, že si tento titul plně zaslouží.
Den 24. červen byl pro děti nejdůležitější. Nejprve byli ošerpováni předškoláci v MŠ a pak následovala závěrečná besídka s názvem „Rok stromů“. Děti předvedly pásmo na dané téma, nechybělo ani přání maminkám
a tatínkům k svátku, které se nemohlo uskutečnit v květnu. Dojemné projevy našich dětí vzbudily bouřlivý potlesk i dojetí přítomných. Tím však tento
den neskončil! Děti, žáci i učitelky se setkali ještě navečer při akci nejoblíbenější – spaní ve škole, při které všichni projevili odvahu a odhodlání ke zdolání tradičního „Obříka odvahy“.
Dne 28. června jsme se rozloučily se žáky 5. ročníku ZŠ rozdáním šerp
i drobným dárkem a poté následovala zahradní slavnost žáků ZŠ na téma
„Podmořský svět“. Dne 30. června jsme rozdaly závěrečná vysvědčení a rozloučily se se školním rokem 2020/2021.
Závěrem bychom chtěly popřát všem co nejkrásnější prázdniny a doufáme, že se i nadále budeme setkávat na stránkách Mokrovratského zpravodaje.

Z obecního úřadu, kde byla sbírka
shromážděna, byl materiál odvezen nákladním automobilem Diakonie Broumov. V Broumově se uloží do skladů Diakonie a postupně
se předává ke zpracování. Nositelné oděvy, použitelné nádobí a hračky jsou odevzdány potřebným lidem, poškozený materiál se využívá k průmyslovému zpracování,
nepoužitelný materiál je odeslán
k likvidaci. Na práci ve skladu a třídění sesbíraného materiálu se podílí i klienti azylových domů. Tito lidé
mají díky sbírkám možnost pracovat v částečně chráněném prostředí
a mnozí se tak připravují na vstup
na otevřený trh práce a na návrat
do společnosti.

Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

II
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	Mokrovratské lavičkování

	Kominík

V sobotu 19. června 2021 proběhlo v Mokrovratech „lavičkování“.

Od čtvrtka 26. 8. do neděle 29. 8. 2021
bude v Mokrovratech a na Pouštích
chodit kominík.

Mapka vedla děti a jejich doprovod stezkou po dvanácti místech s lavičkami v obci a v jejím blízkém okolí. Na každé lavičce byly pro účastníky připraveny otázky související s historií, současností a zajímavostmi v obci.
Úkolem bylo zapsat správnou odpověď do připravené křížovky. Některé
děti si kromě zasloužené odměny pro každého odnesly i cenu ze slosovatelných startovacích čísel.
Moc děkuji všem organizátorům, a hlavně všem zúčastněným, kteří se
i přes velmi horké odpoledne do putování obcí zapojili.

Občané, kteří mají zájem o kominické služby,
se mohou objednat do 23. 8. 2021
na OÚ Mokrovraty.

Telefon: 318 593 812
E-mail: mokrovraty@volny.cz

Petra Soukup Ecklová

	Uzavření Knihovny
v Mokrovratech
Knihovna v Mokrovratech bude v době letních prázdnin
od 9. 7. do 31. 8. 2021 uzavřena. Otevřena bude opět
v pátek 3. 9. 2021 od 18:00 do 19:00 hod.
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U příleitosti oslav 100 let od zaloení SK Nový Knín se na hřišti
u sokolovny uskuteční 14. srpna 2021 celodenní nejen

Zveme tímto všechny současné i bývalé členy, fanoušky,
podporovatele i širokou veřejnost. Program začne ráno v 9 hod.
a bude zakončen ve večerních hodinách. Představí se všechna
drustva SK Nový Knín s vybranými soupeři.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
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