Novoknínský 3
zpravodaj

březen 2020
výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Pøimìstské tábory u Trolíkù
Místo konání Prostøední Lhota 4, Chotilsko
Tel.: 731 474 720

1. turnus 27.7.2020 - 31.7.2020 (Téma: pohádkové prázdniny)
Náplò: Plnìní úkolù vztahujícím se k pohádkám, hry se slovíèky.
Dìti si zahrají divadlo. Èeká na nì spousta výtvarnièení,
pomocí batiky si zhotoví voòavé pytlíèky s bylinkami, které si
v prùbìhu tábora nasbírají. Aktivity v lese, páteèní procházka
za pokladem ke skøítèím domeèkùm. Dìti si upeèou bábovku
od Karkulky.
2. turnus 3.8.2020 - 7.8.2020 (Téma: s angliètinou a jógou
v lese)
Náplò: S angliètinou a jógou pro nejmenší. Zamìøení na
pohybové aktivity, dovednosti, opièí dráhy v pøírodì. Každé
ráno pøivítáme den pozdravem sluníèka. Dopolední
výtvarnièení. Dìti si vyrobí bylinková mýdla. Malovaní na
keramiku. Èeká je páteèní disco-karneval. Též si upeèou
ovocné koláèe a muffiny.
Dìti formou her a pobytu v pøírodì budou poznávat
anglický jazyk.
Cena: 1500 Kè vèetnì obìda a pracovních materiálù
V èase od 7:30 - 16:30
Na dìti se tìší lektorky a tety Lesního rodinného klubu
Kontakt: Lesní rodinný klub pod Trolím vrchem, z.s.
pøedsedkynì: Soòa Sladkovská
Tel.: 731 47 47 20
e-mail: ssladkovska@seznam.cz
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
někdy v polovině března jsem začal přemýšlet o tom, co Vám ve slovu
starosty napíšu. Co bych rád s přicházejícím jarem tento rok udělal a co nás
vše čeká. Ovšem prakticky přes víkend přišel zvrat, který se dotkl každého
z nás. Z těchto důvodů mi proto dovolte, abych se krátce zmínil o probíhající
nemoci COVID-19, která zasáhla i naše město.
Tento článek píšu 25. 3. a je dost možné, že až tyto řádky budete číst, již
nebudou úplně platit. Situace se od prvního prokázaného případu na území České republiky měnila ze dne na den, v prvních dnech spíš z hodiny
na hodinu. Jak jsme postupně dostávali informace od vlády či kraje, snažili
jsme se předat Vám je co možná nejrychleji. Zpočátku byl problém s tím,
že oficiální informace se dostávaly na obce se zpožděním často několika hodin. Chyběl jakýkoli informační materiál, který bychom mohli lidem předat.
Proto jsme vytvořili informační leták, který jsme roznesli všem občanům
do schránek. Vím, že se v něm objevily i překlepy, za což se omlouvám, ale
celý materiál vznikal narychlo, aby se informace co nejdříve dostaly mezi
občany. Pro informování občanů jsme zřídili mobilní rozhlas, do kterého
se, prosím, zaregistrujte prostřednictvím odkazu na webových stránkách
města. K dnešnímu dni máme zaregistrovaných 429 uživatelů, což je 24,8%
pokrytí, to je krásný výsledek po pár dnech, ale chce to víc. Pomozte tedy
především s registrací starším členům rodiny nebo sousedům.
Nyní se situace trochu uklidnila, ale rozhodně není vyhráno. K 25. 3.
máme na území města Nový Knín potvrzené dva případy nákazy nemoci
COVID-19 a nikdo neví, jak se situace se šířením koronaviru bude vyvíjet.
Buďme ale optimisté a věřme, že vše zvládneme. Podle toho, jaký je dosavadní vývoj, v to osobně věřím. Společně na to máme a dokážeme si v těchto nelehkých chvílích navzájem pomoci.
Na druhou stranu se život města nezastavil a připravujeme na jarní měsíce rekonstrukci chodníku od hotelu k úřadu, úpravu náměstí a přilehlých
prostranství a další plánované investiční akce.
Závěrem si dovolím to nejdůležitější. Totiž poděkovat všem, kdo se podílí
na zvládnutí stávající krizové situace. Je to mnoho lidí a seznam by zabral
celou stránku, proto nejmenuji, ale všem tleskám. Vydržte. Poděkování si
zaslouží ale i ti, kteří dodržují přijatá opatření, nosí na veřejnosti roušku,
zdržují se doma, dodržují hygienické postupy a jdou tak příkladem svému okolí. Všem Vám ještě jednou děkuji a v případě dotazů nebo potíží se
na mě neváhejte obrátit. Já i pracovníci města jsme tu pro Vás.
Pevné zdraví a nervy
Petr Chmelík
starosta města

Titulní kresba:
Novoknínské náměstí
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 31/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 2. 3. 2020
• USNESENÍ č. 1-31/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2-31/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 106/77 v k.ú. Sudovice, obec
Nový Knín, kdy prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, a to na řádném zasedání zastupitelstva města
dne 23. 4. 2020 a stanovuje minimální cenu prodávaného pozemku na
1.500 Kč za m2.
• USNESENÍ č. 3-31/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala formu příspěvku při realizaci nových vodovodních a kanalizačních
přípojek a pověřuje starostu města
zpracováním podkladů pro schválení
darovací smlouvy a dalších souvisejících dokumentů.
• USNESENÍ č. 4-31/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu na zajištění služeb v oblasti
požární ochrany mezi Městem Nový
Knín a SEHAZ Příbram, s.r.o.
• USNESENÍ č. 5-31/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje
smlouvu o poskytování služeb na úseku bezpečnosti práce mezi Městem
Nový Knín a SEHAZ Příbram, s.r.o.
• USNESENÍ č. 6-31/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala podmínky samovýroby a prodeje
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dřeva občanům, schvaluje Pravidla
pro samovýrobu a prodej dřeva občanům, schvaluje ceník samovýroby
a dřeva určeného k prodeji občanům,
schvaluje vzor smlouvy o prodeji
dříví v drobném formu samovýroby,
schvaluje vzor žádosti o prodej dříví z obecních lesů, a pověřuje starostu města zveřejněním dokumentů
a možnosti prodeje dříví z obecních
lesů na webových stránkách města
a v Novoknínském zpravodaji.
• USNESENÍ č. 7-31/2020-RM
Rada města Nový Knín projednala možnost dohody mezi obcemi
o poskytnutí finančního příspěvku
na rozšíření kapacity ZŠ Nový Knín
a pověřuje starostu města projednáním s okolními obcemi, které využívají ZŠ Nový Knín.
• USNESENÍ č. 8-31/2020-RM
Rada města Nový Knín schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem
Nový Knín a panem Z.K. na byt ev. č.
0002006400303 v domě č.p. 64, Nový
Knín, a to na dobu určitou 6 měsíců.
• USNESENÍ č. 9-31/2020-RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí cenové nabídky na zaměření vodovodních a kanalizačních
řadů v obci Nový Knín.
Petr Chmelík, starosta města
Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 2. 3. 2020
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SDĚLENÍ RADNICE
Seznam plánovaných odstávek elektrické energie
8. 4. 2020 (7:00–17:00)
– plánovaná odstávka č. 110060691394 Nový Knín – Libčice
Libčice
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 85, č. 1061351, č. 1061352, č. 1061353, parc. č. 280/1, parc. č. 673/14,
parc. č. 682/16, E6

Prodej pozemku
Město Nový Knín zveřejňuje záměr prodeje pozemku parc. č. 106/77
v k.ú. Sudovice, obec Nový Knín. Prodej bude realizován nejvyšší podané
nabídce, kdy minimální cenu za 1 m2 stanovila rada města svým usnesením
č. 2-31/2020-RM ze dne 2. 3. 2020 na 1.500 Kč.
Žádosti o koupi výše uvedeného pozemku lze podávat do 15. 4. 2020,
16:00 hod na MěÚ Nový Knín v zalepené obálce označené „PRODEJ POZEMKU – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek a následné schválení prodeje pozemku bude schváleno
na řádném zasedání zastupitelstva konaném dne 23. 4. 2020 v podkroví
radnice v Novém Kníně.
Bližší informace k prodávanému pozemku u starosty města.
Petr Chmelík – starosta města

Informace o samovýrobě v lesích v majetku Města Nový Knín
Občané mohou využít způsob samovýroby v lesích, které jsou v majetku města.
Postup:
a) kontaktování městského úřadu o případném zájmu o samovýrobu, a to
buď telefonicky na telefonní číslo 318 593 015 nebo vyplněním žádosti o samovýrobu, kterou naleznete na městských webových stránkách
Novoknínsk¯
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www.mestonovyknin.cz ve složce Formuláře ke stažení – podsložka Formuláře
Městského úřadu
b) označení stromů v místě určených k samovýrobě pověřeným pracovníkem městského úřadu za přítomnosti zájemce a podepsání smlouvy o samovýrobě
c) samovýroba daných stromů, úklid (uvedení okolí vytěžených stromů do původního
stavu), kontrola pověřeným pracovníkem
městského úřadu za přítomnosti zájemce
Cena 200,- Kč/m³

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

ČTVRTEK

Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek 23. 4. 2020
od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

23. 4.
2020

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území
České republiky bude potvrzení, nebo zrušení pravidelného zasedání zastupitelstva uveřejněno na webových
stránkách města a prostřednictvím mobilního rozhlasu.

INZERCE

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell - typu Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219,- Kč/ks.

Prodej: 15. 4., 29. 5. a 29. 6. 2020, Nový Knín – u firmy ELKO – 17.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod, tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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INFORMACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA NOVÝ KNÍN
Na základě vývoje se šířením koronaviru, mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky, byl svolán Krizový štáb
města Nový Knín, který rozhodl o následujících preventivních opatřeních
a žádá občany o spolupráci.
I.		Vyzývá všechny občany starší 60 let či zdravotně znevýhodněné občany, aby na dobu nutnou omezili návštěvu veřejných míst, obchodů či
zdravotnických zařízení. K vyřízení nákupů potravin, vyzvednutí léků
a dalších činností spojených s návštěvou veřejných míst využijte prosím
mladšího člena rodiny, v případě nutnosti vždy nejdříve volejte telefonicky (úřad, lékař).
II.		Občanům věkové skupiny 60 let a více (především samostatně žijící důchodci a věková skupina 80+ či zdravotně znevýhodnění občané), kteří
nemají možnost vyřizování neodkladných záležitostí prostřednictvím rodinných příslušníků, doporučujeme telefonicky kontaktovat Městský úřad
Nový Knín, který jim zajistí donášku potravin či léků. Donáška je zdarma.
III.	I nadále platí všechna nařízení vlády České republiky v rámci vyhlášeného nouzového stavu, který byl posunut do 1. 4. 2020.
		 • s rouškou kromě pobytu doma všude!!! (včetně zaměstnání)
		 • zákaz volného pohybu (mimo cestu do práce a zpět, neodkladnou cestu k lékaři a s tím související doprovod, nákup potravin, procházku
v parku, lese)
		 • v obchodech v Novém Kníně není omezena nákupní doba pro seniory
		 • nadále je uzavřena ZŠ i MŠ Nový Knín
IV.	Vzhledem ke zhoršující se situaci kolem šíření viru nejen v Novém
Kníně, ale i okolí, důrazně vyzýváme všechny spoluobčany, kteří mají
nařízenou domácí karanténu, a to lékařem, hygienickou stanicí, nebo
dobrovolnou po návratu ze zahraničí, nebo byli testováni na onemocnění COVID-19 (pozitivní i negativní případy), aby ihned telefonicky informovali předsedu krizového štábu na telefonu 604 454 556.
Potřebujeme informace z těchto důvodů:
		 • předání podstatných informací ohledně lokality nákazy, a s tím spojená spolupráce s lékaři
		 • reálná evidence šíření nákazy
		 • poskytnutí pomoci a služeb ze strany města (nákupy, léky, informovanost)
		 • psychologická podpora
		 • ochrana ze strany města proti dezinformacím a pomluvám
		 • na základě spolupráce s městskou policií dohled nad plněním karantény

Novoknínsk¯
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Sdělené informace jsou považovány za důvěrné a nebudou předány žádné
třetí osobě.
Chceme Vám maximálně pomoci při zachování Vašeho soukromí.
V. Žádáme všechny občany, aby sledovali informační kanály Města Nový
Knín.
• internetové stránky www.mestonovyknin.cz
• facebookové stránky Města Nový Knín
• poslouchali hlášení veřejného rozhlasu
• využívali mobilní rozhlas (informace formou SMS), registrace na internetových stránkách města
• prohlédli poštovní schránky z důvodu distribuce informačních letáků
Města Nový Knín s důležitými kontakty (v případě potřeby budeme
roznášet letáky s aktuálními informacemi)

DŮLEŽITÉ KONTAKTY PRO OBČANY
Předseda krizového štábu a starosta města
Petr Chmelík, tel. 604 454 556, e-mail petr.chmelik@mestonovyknin.cz
Městský úřad Nový Knín
tel. 318 593 015, e-mail radnice@mestonovyknin.cz
Donáška potravin (roušek) domů pro osoby starší 65 let nebo zdravotně znevýhodněné osoby
tel. 721 445 445 nebo tel. 318 593 015, e-mail radnice@mestonovyknin.cz
Lékaři v Novém Kníně
MUDr. Tomáš Garnol, PhD. – tel. +420 318 593 217, e-mail info@mudr-garnol.cz
MUDr. Jitka Plačková – tel. +420 318 593 274
MUDr. Petra Pelikánová (pediatrie) – tel. +420 318 593 221, e-mail
ambulancenovyknin@gmail.com
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (karantény, testy)
– www.khsstc.cz
infolinka – 771 137 070 v provozu 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 hodin
další linka – 736 521 357 v provozu v pracovních dnech od 7:00 do 16:00
hodin
Státní zdravotní ústav (rady a informace)
tel. 724 810 106 nebo tel. 725 191 367
Důležité odkazy na internetové stránky
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – www.khsstc.cz
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Ministerstvo zdravotnictví – www.koronavirus.mzcr.cz
Státní zdravotní ústav – www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Krizový štáb obce
Petr Chmelík – předseda krizového štábu, starosta města
tel. 604 454 556, e-mail petr.chmelik@mestonovyknin.cz
Ing. Tomáš Havlíček – člen krizového štábu
Bc. Pavel Foltýn – člen krizového štábu
Stanislav Foukner – člen krizového štábu
23. 3. 2020 Krizový štáb obce – Město Nový Knín

LESNÍ RODINNÝ KLUB
Lesní rodinný klub nabízí hlídání školních dětí do 9 let. Nabízíme pomoc
s úkoly, s procvičováním anglického jazyka, doučování.
Možnost krátkodobého, občasného i celodenního hlídání, program bude přizpůsoben počtu dětí a jejich věku. Stravování zajištěno.
Vše po domluvě a podle aktuální situace na tel. 731 474 720.

JSDH NOVÝ KNÍN
Vážení spoluobčané,
jménem JSDH Nový Knín bych Vás chtěl informovat, že dne 20. 3. 2020
k nám do našeho města dorazilo historicky úplně první nové zásahové vozidlo. Jedná se o vůz zn. SCANIA CAS 20 P440. Vozidlo bylo pořízeno s pomocí dotací a spolufinancování Města Nový Knín. Vozidlo bude po zaškolení
členů zařazeno do výjezdu. Jakmile situace dovolí, bude představeno veřejnosti. O této akci Vás budeme včas informovat.
Bylo plánované slavnostní předání s doprovodným programem, ale bohužel
za nastalé situace nelze akci naplánovat a uskutečnit.
Závěrem mi dovolte jménem svým a JSDH Nový Knín Vám všem popřát
mnoho sil a pevné zdraví v této nelehké době.
Tomáš Kadlec – velitel JSDH

Novoknínsk¯
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ NOVÝ KNÍN
Moc nás to mrzí, ale
úklidová akce Ukliďme
Česko – ukliďme Knín
naplánovaná na 4. dubna 2020, do které se náš
sbor přihlásil (tradiční
sběr odpadků po městě a okolí), se z důvodu
nařízení vlády, zavedení karantény a omezení volného pohybu osob
bohužel nemůže uskutečnit. To samé bohužel
platí i o tradičním Novoknínském pálení čarodějnic, které bylo plánované na 30. 4. 2020. Až se situace uklidní, budeme
se pokoušet akce přesunout na jiný termín.
Všem Vám přejeme pevné nervy a hlavně hodně ZDRAVÍ! Řiďte se prosím nařízeními vlády a nařízeními města Nový Knín... ať virus společně
zaženeme.
Pokud se nákaza COVID-19 celoplošně rozšíří i po našem městě či okolí,
náš sbor hasičů je tu pro Vás a bude připraven Vám jakkoliv pomoci, budeli potřeba. Momentálně o nabízené pomoci jednáme s městem Nový Knín
a členy krizového štábu města.
Děkujeme za pochopení.
Lukáš Dragoun

Z FARNOSTI
Milí farníci, milí spoluobčané,
prožíváme zvláštní postní dobu, která je jiná. Možná
bude i jiné slavení Velikonoc. V postní době jsme byli zvyklí něčeho se vzdát, něco si odepřít. Více se věnovat modlitbě, konat
pobožnosti křížové cesty, přijít do kostela na mši i ve všední dny. Letos
v postní době nás překvapuje koronavirus. A nejednou se všechno v našich
životech mění. A půst vidíme jinak. Postíme se všichni, věřící i nevěřící.
Jsme k tomu donuceni. Mnohé je uzavřeno: restaurace, divadla, sportovní
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akce i kostely. A my musíme přemýšlet o podstatě naší víry a hledat nové
cesty, jak víru žít. Znovu objevovat vztah k Bohu Otci, znovu objevovat
vztah k těm nejbližším i k lidem, s kterými se potkáváme. Velmi mne těší
ohleduplnost a snaha pomoci. Obdivuji nasazení lékařů, zdravotních sester,
lékárníků, pracovníků charity, prodavačů, dobrovolníků... Poděkování patří
těm, kteří jsou v čele našich obcí.
Každý den slavím mši svatou na faře a vyprošuji od Pána pro Vás sílu.
Mši svatou obětuji za naše město, za všechny obce, které patří do naší farnosti. Tato doba je i velkou šancí pro rodiny. Nejenom „konzumovat“ bohoslužbu, ale učit se společně slavit. Tuto domácí slavnost připravit a prožívat. Pro ty, kteří jsou sami, je určitě velikou pomocí sledování bohoslužeb
prostřednictvím televize Noe nebo radia Proglas. Ve všední dny máme díky
televizi Noe možnost začínat den s papežem Františkem a slyšet jeho povzbuzení při ranní mši svaté v sedm hodin.

J

Vybral jsem pro vás promluvu z 20. března:
Ve výkladu prvního čtení z knihy proroka Ozeáše (Oz 14,2-10) Svatý otec
vyzval, abychom se obraceli k Bohu jako k dobrému Otci, který nás miluje
a odpouští nám, nikoli jako k soudci:
„Když čtu a poslouchám tento úryvek z proroka Ozeáše, který jsme vyslechli v prvním čtení a kde se praví: »Vrať se, Izraeli,
k Hospodinu, svému Bohu«, přichází mi na mysl píseň, kterou před
pětasedmdesáti lety zpíval Carlo Buti a které italské rodiny v Buenos Aires rády naslouchaly. »Vrať se ke svému tatínkovi, ještě
ti zazpívá ukolébavku…« Vrať se. Tatínek ti říká, aby ses vrátil,
Bůh je tvůj tatínek, nikoli soudce, nýbrž tatínek. »Vrať se domů,
poslyš, přijď.« A ona vzpomínka – byl jsem ještě malý kluk – mne
okamžitě přivádí k tatínkovi z patnácté kapitoly Lukášova evangelia, o kterém se říká, že již zdaleka viděl svého syna, toho syna,
který odešel se svým majetkem a celý ho prohýřil. Pokud ho viděl
už zdálky, znamená to, že ho očekával. Vycházel na terasu svého
domu – kolikrát denně to asi dělal, po celé dny, měsíce a možná
i roky. Očekával svého syna a zdáli ho spatřil. Vrať se k tatínkovi,
vrať se k Otci. Čeká na tebe. Promlouvá k nám Boží laskavost, a to
zejména v postní době. Je to čas, kdy máme vstoupit sami do sebe,
vzpomenout si na Otce anebo se vrátit k tatínkovi.
»Otče, stydím se vrátit, protože, víte, mám toho tolik na svědomí…« Co nám říká Pán? »Vrať se. Zhojím tvou zradu, milovat tě
budu velkodušně, neboť můj hněv se odvrátí. Rosou budu Izraeli,
vykveteš jak lilie a jak strom v Libanonu vyženeš své kořeny.«
Vrať se ke svému otci, který na tebe čeká. Laskavý Bůh nás vyléčí,
uzdraví nás z mnoha životních ran a četných špatností, kterých
jsme se dopustili. Každý má své vlastní!
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Pomysleme však, že návrat k Bohu je návratem do otcovského
objetí. A pomysleme na další příslib, který učinil prorok Izaiáš:
»I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh«. Bůh nás
dokáže proměnit, umí změnit naše srdce, avšak chce nám dopřát
první krok: návrat. Nejdeme za Bohem, nikoli: vracíme se domů.
Postní doba se zaměřuje na toto obrácení srdce, které v křesťanských zvyklostech nabývá podoby svátosti smíření. Není to čas
k vyúčtování, nerad to pojímám takto, nýbrž chvíle, kdy Bohu povolíme, aby nás vybělil, očistil, objal.“
Papež František poté vztáhl Boží slovo ke dnešní situaci, kdy zejména
italští nemocniční kaplani nemají přístup k nakaženým koronavirem, protože kolabující zdravotnický systém si nemůže dovolit další zatížení při jejich případné nákaze, a pacienti proto umírají nezaopatřeni. Citoval dva
články Katechismu katolické církve (1451,1452), které hovoří o lítosti jako
základním úkonu kajícníka a dále o dokonalé lítosti: „Taková lítost odpouští
všední viny; dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné
předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné,“, stanovil tridentský koncil (Doctrina de sacramento Paenitentiae).
„Vím, že mnozí z vás před Velikonocemi chodíte ke zpovědi,
abyste se opět shledali s Bohem. Dnes ale namítnete: »Otče, kde
mám hledat kněze, zpovědníka, když nemohu vycházet z domu?
Chtěl bych se smířit s Bohem, přeji si, aby mne objal, aby mne můj
tatínek objal… jak to ale mám udělat, když nemohu vyhledat kněze?« Udělej to, co stojí v Katechismu, který je velice jasný. Když
nenajdeš kněze, aby ses vyzpovídal, promluv si s Bohem, který je
tvůj Otec, a řekni mu pravdu: »Pane, dopustil jsem se toho a toho…
Promiň!« a celým srdcem ho žádej o odpuštění. Učiň úkon pravé
lítosti a slib, že se poté vyzpovídáš, avšak nyní prosíš o odpuštění
hříchů. Tak se ihned navrátíš do Boží milosti. Jak nás učí Katechismus, můžeš sám přistoupit k Božímu odpuštění, aniž bys měl
po ruce kněze. Zamyslete se nad tím – nastal čas. Toto je příhodný
a správný čas. Poctivý úkon dokonalé lítosti a naše duše zbělí jako
sníh. Bylo by krásné, kdyby nám dnes znělo v uších ono: »Vrať
se. Vrať se ke svému tatínkovi, svému otci«. Čeká na tebe a bude
s tebou slavit.“
Také dnešní bohoslužbu papež František zakončil adorací Nejsvětější
svátosti a eucharistickým požehnáním, přičemž věřící vyzval k duchovnímu svatému přijímání. Pronesl přitom modlitbu španělského kardinála Rafaela Merry del Val, který byl státním sekretářem Svatého stolce v letech
1903–1914, za pontifikátu sv. Pia X. Jeho beatifikační proces započal v polovině minulého století (1953):
„Na kolena padám k Tvým nohám, můj Ježíši, a nabízím pokání
svého zkroušeného srdce, které se hrouží do své nicoty a Tvé svaté
přítomnosti. Klaním se Ti ve svátosti Tvojí lásky, toužím Tě při-
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jmout do ubohého příbytku, který Ti nabízím ve svém srdci. V touze po svátostném přijímání chci Tě v duchu mít. Přijď ke mně, můj
Ježíši, abych já přišel k Tobě. Kéž Tvojí láskou vzplane veškeré
moje bytí, pro život i pro smrt. V Tebe věřím, v Tebe doufám, Tebe
miluji. Ať se tak stane.“

J
Přeji všem hodně síly, trpělivosti a vytrvalosti.
Žehná Vám P. Josef Andrejčák O.Cr.

SKAUTSKÝ ODDÍL V PLZNI
Na víkend jsme měli jet
na výpravu do Plzně. Sraz
byl po třetí hodině v Novém
Kníně. Všichni dorazili včas
a vyrazili jsme. Do skautské klubovny v Plzni jsme
dorazili až večer. Po zabydlení jsme museli nanosit
dříví a zatopit v kamnech,
aby nám bylo v noci teplo.
Ráno jsme byli v dobré náladě. Všichni křičeli: „Jupí,
dnes jdem do Techmánie.“
Když jsme vystoupili z trolejbusu, viděli jsme dvě velké
budovy. Vedoucí nám řekli,
že to menší je planetárium
a to větší Techmánie. Uvnitř
nám vedoucí koupili papírové náramky a po vysvětlení
pravidel jsme si řekli, že se
v uvedenou hodinu sejdeme
u místní jídelny. Poté jsme se
všichni rozutekli do všech
stran. Někdo běžel ke kladkostroji, někdo do vodního
světa a někdo na tobogán.
Bylo tam mnoho atrakcí
a zajímavých výrobků. CesNovoknínsk¯

zpravodaj

13

3 / 2020
tou zpět do klubovny jsme se zastavili ještě v centru města, kde byla hra.
Když jsme dojeli do klubovny, odpočívali jsme, měli k večeři pizzu a byli
rádi, že jsme zpět. Krásně prožitý den zakončila polštářová bitva. V neděli
jsme po cestě na vlak navštívili ještě muzeum a výstavu o fotbalu. Víkend
jsme si všichni užili.
skautka Verča Neradová
Koťata Nový Knín

Anežka

Vašík

Eliška

Vítek

Šíma
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
plánovaná beseda o domácí péči se kvůli vyhlášení nouzového stavu
samozřejmě neuskutečnila. Velmi děkujeme všem, kteří se na její přípravě
podíleli, zejména pak všem, kteří se velmi ochotně uvolili na besedě vystoupit. Jakmile to bude možné, budeme se snažit besedu uspořádat znovu.
Děkujeme vedení našeho města a všem, kteří se podílejí na zajišťování
chodu společnosti anebo jakýmkoliv jiným způsobem pomáhají, za skvělé
zvládání krizové situace.
Vám i všem Vašim blízkým přejeme pevné zdraví. A nám všem přejeme,
aby se naše společnost s dnešní těžkou situací vyrovnala co nejrychleji a co
nejlépe.
Společně na to máme!

RNDr. Štěpánka Máchová, RNDr. Petr Mácha

Absťák
Rád bych se mýlil, ano, moc rád bych se mýlil, ale mám obavy, že letos to
vypadá na těžký absťák. Že tentokrát přijdeme o svou dávku drogy, na kterou jsme si od roku 2009 tolik zvykli.
Už ve chvíli, kdy jsem se dověděl, že červnová výprava na festival odpadá pro nedostatečný počet zájemců z řad muzikantů a jejich přátel, jsem
měl pocit, že o něco přicházím. Jenže do toho přišla epidemie viru, o kterém jsme ještě před půl rokem lautr nic nevěděli – a najednou se zdá být
jasným, že o to něco krásného bychom přišli i v případě, že by se muzikantů a jejich známých sešlo dost, takže by to vydalo třeba na dva plné
autobusy. Že cesta do Bezzeccy je zatarasená a nezdá se, že by se do té
doby měla uvolnit. A kdo ví, zda se ten fesťák vůbec bude konat. Přestože
necelého čtvrt roku před plánovaným termínem, tj. 23. března 2020, aspoň
podle webové stránky www.ledroinmusica.it ještě odvolán není (v době vyjití článku to ale může být jinak). Třeba pořád žije naděje, že to nejtěžší
pomine, přestože podle vyhlášení ledrenského starosty ke dni 20. března
2020 bylo na Ledru celkem 58 nakažených osob (a zatím tuším dva zemřelí,
oba v domově důchodců v Bezzecce), neboli na obzoru opravdu není žádný
zvláštní důvod k optimismu. Třeba se pandemie zbrzdí a drastická opatření
budou aspoň trochu zmírněna, takže se událost uskuteční aspoň v menším
rozsahu – pro strádající údolí by to byla aspoň částečná psychická vzpruha.
A pokud by to neznamenalo riziko opětovného prudkého rozšíření nákazy,
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moc bych ten záblesk naděje tamním občanům přál. Byť to letos bude tak
jako tak bez nás.
Jenže fakt nevím. Nevím ostatně ani to, jaká situace bude v září. Zda
aspoň tehdy bude možno vyrazit. Přál bych si to, ale moc velkým optimistou
nejsem.
Ostatně nevíme ani to, jak se epidemie projeví i jinde v našich životech
– či aspoň v životech těch z nás, kdo ji přežijí. Zda nezažijeme absťák i v jiných oblastech.
Jak to nakonec dopadne s tolik očekávaným mistrovstvím světa v rýžování zlata? Bude se moci aspoň v té druhé polovině srpna uskutečnit?
Pokud ano, za jakých podmínek? A pokud tu akci pořadatelé pro jistotu
zruší, jaký bude její další osud? Budou jednotlivá mistrovství prostě posunuta a na nás se dostane napřesrok, nebo ta další proběhnou na původně
plánovaných místech, a my budeme muset na svou příležitost čekat několik
dalších let?
A neměla by se nynější pandemie koronaviru projevit například i v územním plánu města? Už v minulosti jsem chtěl napsat něco v tom smyslu, že
při plánování obytné výstavby by se mělo vycházet i z toho, nakolik se zde
podaří zajistit dostatek pracovních příležitostí (a dostatek míst ve školách).
Dojíždění do práce má určité nevýhody: ten, kdo jím tráví spoustu času,
ho má o to méně pro rodinu, případně pro to, aby například sledoval dění
ve městě. Přidejme k tomu vytížení až přetížení silnic v době ranní a odpolední špičky. A nyní, v době pandemie, se k tomu přidružila hrozba zavlečení nákazy. Ne že jinak nebyla přítomna vůbec, ale řekněme, že by aspoň
postupovala pomaleji.
Já vím, někdo třeba namítne, že to není ekonomicky nejrozumnější –
ale není na čase přehodnotit třeba i roli oné ekonomiky? Pokud ta šlape
jako švýcarské hodinky v dobrých časech, ale sebemenší otřes ji smete jako
tsunami, není něco v nepořádku? Asi by to chtělo upřít myšlení i tímto směrem – což ovšem těžko vyřešíme na stránkách Novoknínského zpravodaje.
Ale nějaké úvahy na podobná témata se místy objevují (a to i na českých
webech) a podle některých z nich mohou důsledky koronavirové pandemie
vyústit do poměrně závažných změn ve fungování světa. Možná k horšímu,
možná – za cenu nynějších obětí – k lepšímu. Budoucnost je nejistá. Přesněji: ona vždycky byla nejistá, to jen nyní si to uvědomujeme zřetelněji.
Opravdu nevím, jak dlouho to potrvá a jak to dopadne. Je možné, že se
podaří poměrně rychle vyvinout lék, vakcínu či obojí, a my si oddechneme.
A možná se tím uchlácholíme, odhodíme všechny výzvy stranou a vše se
vrátí do starých kolejí. Do příští katastrofy.
Nevím, jak vše bude pokračovat. Zatím sleduji zprávy a mezi nimi
i ledrenský obecní web. A cítím, jak se mi to – nyní strádající – údolí zažralo pod kůži. Jakou cenu ten kousek této planety, o jehož existenci jsem před
nějakými patnácti lety nevěděl, pro mě má. A v současných nelehkých dobách jako by to platilo dvojnásob. A asi zdaleka nejsem sám, kdo vzpomíná
na to, co tam prožil.
Ne, letošnímu září opravdu nedávám moc šancí, i když bych si přál opak.
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Ale kdyby tak aspoň červen 2021 vyšel… Moci tam tak znovu vyjet, poslouchat hudbu na festivalu (a případně přispět něčím svým), stoupat do hor,
procházet se kolem jezera, setkávat se s lidmi (Jak současnou situaci asi
zvládá „náš“ hoteliér Pio?), prostě opět zažívat Ledro na vlastní kůži. Jako
tolikrát předtím. A jako – doufejme – i tolikrát potom.
Protože Ledro je droga.
Droga, závislost, jíž nás ani koronavirus SARS-CoV-2 nezbaví.
Miloš Hlávka

Vážení spoluobčané!
To, co potkalo celý svět, se nevyhnulo ani nám. Někteří „prozíraví“ občané se předzásobili rouškami bez ohledu na ostatní. Nebo že by na „kšeft“?
Pak jsou tací, kteří nerespektují nařízení a chodí s nezakrytými ústy. To
jsou arogantní a bezohlední lidé, že ohrožují svým jednáním ostatní?
Roušek je nedostatek, a proto bych ráda poděkovala za všechny přátele,
známé i neznámé firmě FENIX z Mokrovrat za jejich nezištnou pomoc potřebným (domov důchodců, malé děti atp.). Nezištná pomoc – to znamená
ZDARMA! Navíc, což je podstatné, nemůže na jejich obětavosti nikdo vydělat! Proto bych všem z této firmy chtěla říct jedno: Tisíceré díky.
Šrámková J.

PODĚKOVÁNÍ
• Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat za všímavost, lidskost a solidaritu panu starostovi Petrovi Chmelíkovi, který poskytl ochranné roušky pro všechny zaměstnance obou prodejen COOP. Moc si této pomoci
vážíme. Přejeme si, abychom toto těžké období všichni přečkali ve zdraví
a mohli se zase setkávat bez jakýchkoli ochranných prostředků. Doufáme, že si hrstka lidí, která svou bezohledností zbytek společnosti uvrhla
do celostátní karantény a ohrozila životy v celé zemi, uvědomí své životní
pochybení. Pane starosto, máte srdce a hlavu na svém místě. Ještě jednou
moc, moc děkujeme.
Oba kolektivy prodejen COOP Nový Knín
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• Všem našim zákazníkům, kteří nám darovali roušky, moc děkujeme. Velmi si vážíme jejich všímavosti a pomoci. Zároveň děkujeme, že respektujete vládní nařízení, nosíte roušky a v čase vyhrazeném pro seniory
nevstupujete do prodejny.
Děkuje kolektiv COOP prodejny na náměstí
• Jménem sboru dobrovolných hasičů Nový Knín děkuji všem lidem, kteří
náš sbor podpořili darováním železa. Vybralo se toho opravdu dost (přesnou váhu bohužel ještě nevíme, hrubá cca 8 000 kg). Peníze za prodej
železa budou použity na chod našeho sboru, obměnu různého vybavení
a pomohou nám s přípravami akcí, které náš sbor pro vás tradičně bude
pořádat. Dále děkuji všem členům sboru, kteří se rozhodli své sobotní
a nedělní volno trávit tím, že přišli železo svážet.
Lukáš Dragoun

VZPOMÍNÁME
• Dne 27. 3. 2020 by oslavil Jára Hrubant narozeniny a 27. 4. 2020 uplyne
12 let od jeho úmrtí.
Vzpomeňte s námi na něho, byl dobrým otcem, manželem, dobrým člověkem.
Iva Hrubantová

JUBILANTI MĚSÍCE
• V dubnu v kruhu svých nejbližších oslaví krásné
narozeniny paní Jarmila Šišková. Půlkulatiny
slaví paní Jaroslava Podhorecká a paní Růžena
Havránková. Narozeniny má i paní Alena Duarte
a pan Antonín Šalanský. Jubilanty měsíce jsou
paní Marie Pučanová, pan Jiří Krása a paní Olga
Drážďanská.
Všem jmenovaným přejeme krásné jarní dny,
hodně zdraví a energie do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 3/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 4. 2020.
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: pátek 24. dubna 2020.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

Vážení spoluobčané,
v této uspěchané době jsme najednou zůstali uvězněni ve svých domovech. Můžeme si zařídit jen to nejnutnější, dopravit se do práce a z práce,
vyjít do přírody, nadýchat se trochu čerstvého vzduchu, a to ještě zahaleni
do roušek. Ale věřte, je to nezbytné! Tímto bych chtěla moc poděkovat
Martině Havlové a Monice Švehlové, které při svém vytížení roušky šijí
a SDH Chotilsko za postupné rozvážení až k Vám domů. Moc Vám děkuji,
že dodržujete veškeré pokyny a nařízení vlády. Zatím je v naší obci situace
dobrá, ale stále nevíme, co nás čeká v příštích dnech. Proto Vás chci poprosit, i nadále dodržujte veškerá nařízení.
Pokud budete mít v této těžké situaci nějaké problémy, budete potřebovat
pomoc s obstaráním nákupů, léků apod., neváhejte mě (tel. 724 126 159)
nebo Obecní úřad (tel. 318 543 958) kontaktovat. Jsme tady pro Vás a připraveni Vám pomoci. Přeji Vám všem pevné zdraví a věřím, že tuto těžkou
dobu společně ustojíme. Držte se, myslím na Vás.
Tobolová Běla
starostka obce
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních údajů je
zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.

Zasedání zastupitelstva obce konané dne 9. 3. 2020
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/20 o navýšení výdajů na předškolní zařízení,
nebytové hospodářství, činnost místní správy a veřejné osvětlení o celkem 346,8 tis. Kč,
• převod automobilu VW Transporter mezi SDH Chotilsko a SDH Záborná
Lhota,
• přípojku plynu pro pozemek parc.č. 464/2 vedenou přes obecní pozemky
parc.č. 33/2 a 31/4 v k. ú. Chotilsko,
• nabídku na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav ob-
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jektu restaurace v Prostřední Lhotě Ing. arch. M. F. za cenu 191,7 tis. Kč,
• záměr prodeje automobilu KIA K 2500, 2,5TG SC valník za min. 50 tis. Kč,
• poskytnutí příspěvku 23. okrsku SDH ve výši 2.000 Kč na činnost v roce
2020,
• výstavbu ČOV na poz. parc.č. 272 a 271/2, oba v k. ú. Sejcká Lhota,
• dělení pozemku parc.č. 259 v k. ú. Hněvšín (Knihy) dle geometrického
plánu,
• pachtovní smlouvu se Zemědělskou společností Dobříš, s.r.o., k obecnímu
pozemku parc.č. 504 v k. ú. Záborná Lhota,
• pořízení pamětních předmětů (placek) k výšlapu na Besednou a k Běhu
na rozhlednu,
• záměr směny pozemků obce parc.č. 296 a 293 v k. ú. Sejcká Lhota za pozemek v soukromém vlastnictví parc.č. 186/2 v k. ú. Hněvšín s doplatkem za rozdíl ve výměře,
• dodatek k licenční smlouvě č. 1081/2007 s GEPRO, s.r.o., (upgrade programu Misys),
• smlouvu o zřízení věcného břemene k poz. parc.č. 412/50 v k. ú. Křeničná (Živohošť) pro zařízení distribuční soustavy,
• smlouvu o zřízení věcného břemene k poz. parc.č. 352/2, 572 a 573 v k.
ú. Křeničná pro zařízení distribuční soustavy,
• smlouvu o zřízení věcného břemene k poz. parc.č. 370/19 a 1202 v k. ú.
Prostřední Lhota pro zařízení distribuční soustavy,
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k poz. parc.č.
1123/19 a 1125 v k.ú. Prostřední Lhota (Smilovice) pro zařízení distribuční soustavy za úhradu 5.000 Kč,
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k poz. parc.č. 183 a 203
v k. ú. Sejcká Lhota pro zařízení distribuční soustavy za úhradu 10.000Kč,
• protokol z vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava a odbahnění rybníka Kuchyňka“ a výběr nabídky fy Greenman, s.r.o., Praha,
• aktualizované složení komise pro přípravu a dohled při rekonstrukci
objektů obchodu a hospody v Prostřední Lhotě.
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• nabídku Českého červeného kříže k prezentaci obce v omalovánkách
první pomoci,
• návrh veřejnoprávní smlouvy s Městem Nový Knín o zajištění služby
městské policie.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• žádost vlastníků pozemků v lokalitě Chotilsko-Okrouhlík na dostavbu
příjezdové komunikace. Pro seznámení s problematikou bylo rozhodnutí
ve věci odloženo,
• zahájení správního řízení ke zřízení nového vývaziště Smilovice,
• závazné stanovisko KHS Příbram k přípojkám vody v Lipí,
• agendu (seznam) nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí,
• dotazník k řešení problematiky zásobování malých obcí pitnou vodou.
chotilsk¯
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STŘEDA

ODSTÁVKA ELEKTŘINY

8. 4.

Na středu 8. dubna v čase od 7 do 17 hodin je naplánována rozsáhlá odstávka elektřiny v místních částech
Mokrsko, Prostřední Lhota, Sejcká Lhota a Záborná Lhota.

2020

Bližší informace na www.chotilsko.cz.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termín svozu: 25. dubna a 19. září 2020
Místo
Chotilsko
Záborná Lhota
Prostřední Lhota
Mokrsko

náves
náves
náves
náves

Příjezd
12:53
13:07
13:25
13:42

Odjezd
13:03
13:17
13:35
13:52

10:53
11:08
11:25
12:10

11:03
11:18
12:03
12:13

Termín svozu: 16. května a 17. října 2020
Chotilsko
Záborná Lhota
Prostřední Lhota
Mokrsko

náves
náves
náves
náves

SDH CHOTILSKO VE VÍRU UDÁLOSTÍ…
Když jsem minulý článek začínal slovy, že tento způsob zimy zdá se mi
býti poněkud nešťastným, ani ve snu mne nenapadlo, že bych mohl touto
úvodní větou začínat i další článek, nicméně hektický vývoj posledního měsíce ohledně nákazy virem SARS-CoV-2 by si to snad i zasloužil. Ale pojďme
se ještě na chvíli vrátit k „obyčejné hasičině“ a událostem, ke kterým naše
výjezdová jednotka od minulého článku vyjížděla:
• 4. 3. 2020 ve 20:09 byl naší jednotce vyhlášen poplach – požár, který
vznikl od žhavého uhlí v rámci katastru obce Chotilsko v místní části Lipí.
Naše jednotka provedla na místě zahašení doutnajícího odpadu přírodního
původu jedním C proudem. V záloze na místě byla jednotka HZS Dobříš.
• 7. 3. 2020 v 11:40 byla naše jednotka vyslána k výjezdu na technickou
pomoc odstranění stromů (nakloněný strom přes silnici č. 114 v katastru
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Křeničné, směrem k Živohošťskému mostu, který hrozil pádem). Na místě
zásahu spolupráce při odstranění s HZS Dobříš.
• 19. 3. 2020 v 19:59 byl naší jednotce vyhlášen poplach – požár auta. Naše
jednotka vyjížděla k požáru vozidla na silnici č. 102 u obce Nové Dvory.
Po našem příjezdu bylo vozidlo již celé zasaženo plameny. Hašení probíhalo jedním C proudem a posléze jedním D proudem s použitím pěnidla
a jedním vysokotlakým proudem (JSDH Nové Dvory-Krámy). Celý zásah
probíhal v dýchací technice. Na místě zásahu spolupráce s HZS Dobříš
a JSDH Nové Dvory-Krámy, která následně zajistila pomoc s naložením
vozidla na vozidlo odtahové služby a úklid vozovky.
Původně jsem chtěl na tomto místě a v tomto článku pozvat vás všechny na tradiční události, které se měly
tento rok v dubnu konat a které naše
SDH organizuje (úklid okolo silnic,
velikonoční výšlap na Besednou…),
ale to vše se letos samozřejmě konat
nebude. A tak mi dovolte na tomto
místě se krátce zamyslet a sdílet můj
pohled na celou událost.
Asi není chybou přiznat, že i mě
ta rychlost šíření nemoci COVID-19
zaskočila a mojí prvotní reakcí byl
strach. Nebyl to strach o sebe, ale
především o lidi okolo, rodinu, rodiče, prarodiče a vlastně o nás všechny, naši společnost. Nicméně stejně
jako v případě jiných mimořádných
událostí, jako byly povodně 1997, 2002 a 2013, se projevila obrovská síla naší
společnosti, která vždy dokázala tyto události zvládnout a která umožnila
překonávat i ten strach, tentokrát zhmotněný do formy neviditelného nepřítele – viru. Ta síla vychází z toho, že si dokážeme v těchto nelehkých dnech
a týdnech navzájem pomáhat, a proto je zcela jisté, že i tentokrát vše v dobrém překonáme. Vlastně to srovnání s povodněmi 2013, které zasáhly nejen
Nový Knín, se i docela hodí. Na rozdíl od povodňové vlny, jejíž výšku a bod
kulminace nemůžeme úplně ovlivnit, je tentokrát tento bod ovlivnitelný naším
chováním a respektováním pravidel, která jsou jasně daná a která umožní,
že se „voda nepřeleje přes pytle s pískem“. Vydržme to, dodržujme pravidla
a pomáhejme si! Stejně jako při povodních je tu náš SDH, aby pomáhal, i když
tentokrát stojí v první řadě lékaři a zdravotníci, kterým patří obrovský dík.
A v případě, že kdokoliv potřebuje jakoukoliv pomoc, můžete kontaktovat nejen Obecní úřad Chotilsko, starostku obce, ale i přímo velitele našeho SDH
pana V. Šišku na čísle tel.: 602 44 00 64.
Martin Brodský
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2020: „JARO“ SE ODKLÁDÁ
Počasí ignorovalo zimu, loňský podzim se pozvolna překlopil rovnou do
letošního předjaří, a jak je už zcela zřejmé, ani jaro nebude, co bývalo.
Z tradičně bohaté nabídky společných jarních akcí se podařilo uspořádat
masopustní průvod, poutavou přednášku věnovanou osudu obcí zaplavených vodami orlické přehrady a slavnostně jsme v Chotilsku přivítali nové
občánky.
Program dalšího průběhu jara a snad i počátku léta ale již režíruje
„vetřelec“, který nám na obličeje namísto úsměvů nasadil roušky, školákům zkomplikoval výuku (a mnohým rodičům srazil sebevědomí nad úkoly
pro první stupeň ZŠ) a připravil nás o pravidelně pořádané akce, k nimž se
každoročně scházíme v tradičních termínech a v hojném počtu.
Jsou to:
• „Velikonoční dílnička“ – barvení vajíček, pletení pomlázek a úprava
motivů tradičně spjatých s touto oslavou jara,
• „Mrskni sebou na Besednou“ – 12. společný velikonoční výšlap k Drtinově rozhledně na Besedné s připomenutím 5. výročí jejího znovuzrození,
• „Běh na rozhlednu Veselý vrch“ – již pátý ročník lesního krosu pro
všechny věkové i výkonnostní kategorie,
• „Ukliďme si Česko“ – společně organizovaný sběr všeho, co se někomu
již „nehodilo“ a zůstalo proto pohozeno v okolí silnic,
• „Májová balonová ﬁesta“ – poutavá přehlídka vzduchoplaveckých kreací nad Vltavou při setkání balonářů z tuzemska i zahraničí,
• „Vzpomínka padlých“ – hold obětem války u pomníku v Záborné Lhotě,
• „Fotbalové jaro“ – zápasy jarního kola fotbalových soutěží dětí i dospělých.
Některé z těchto akcí zcela jistě odpadnou, ale při jiných se, věřme, ve
zdraví setkáme v náhradních termínech.
JeF
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
na základě šíření koronaviru, mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu sledujte prosím oficiální webové stránky obce www.mokrovraty-obec.cz, kde zveřejňujeme aktuální zprávy k dané situaci.
Žádáme občany, aby důsledně dodržovali veškerá vládní nařízení
a zákazy, zejména nošení ochranných pomůcek (roušek, respirátorů,
šátků, ústenek apod.) při pohybu a pobytu na všech místech mimo
bydliště.
Občanům starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo jejich obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Pokud je to možné,
doporučuje se řešit záležitosti, které nelze odložit (nákup potravin, zajištění
léků apod.), prostřednictvím mladších členů rodiny. Jestliže toto není možné (týká se především samostatně žijících důchodců), lze telefonicky kontaktovat Obecní úřad Mokrovraty – tel. č. 318 593 812 nebo Charitu Starý
Knín – tel. č. 724 236 152 p. Krejčíková.
Děkujeme všem, kteří šijí roušky, které předáváme našim občanům.
Stanislava Ecklová
starostka obce
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AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – BŘEZEN 2020
Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, byly základní školy z rozhodnutí vlády ČR uzavřeny. Po
dohodě se zřizovatelem byla uzavřena i zdejší mateřská škola. To ovšem
neznamená, že by žáci naší školy přestali pracovat a nesnažili se ve studiu
pokračovat. Učitelky se žáky komunikují a zadávají jim učivo pomocí e-mailové pošty, i když hlavní tíha výuky spočívá nyní na rodičích. Musíme konstatovat, že se rodiče našich dětí s danou situací vyrovnávají velmi dobře
a snaží se pomáhat nejen svým dětem, ale i ostatním. Rády bychom jim za
jejich práci poděkovaly. Bohužel všechny plánované akce jsme byly nuceny
odvolat nebo přeložit.
Chtěly bychom upozornit na blížící se Velikonoce a zejména oblíbené
chození po koledě. Věříme, že rodiče zváží ohrožení svých dětí při letošním
koledování a tuto oblíbenou tradici za současné situace vynechají. Vždyť
Velikonoce budou i příští rok! Přejeme Vám všem klidné a spokojené prožití
velikonočních svátků.
Doufáme, že se na stránkách Mokrovratského zpravodaje budeme scházet i nadále v klidnější době.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

SBĚR BIOODPADU V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu se ruší nedělní příjem bioodpadu!
Bioodpad je možno odkládat do přistaveného kontejneru ve dvoře hasičské
zbrojnice v Mokrovratech každé pondělí od 8:00 do 12:00 hod.

NOVÉ KONTEJNERY NA KOVOVÉ ODPADY
Od konce března jsou občanům k dispozici dva nové
šedivé kontejnery na kovové odpady:
- v Mokrovratech, parkoviště u restaurace,
- na Pouštích, u autobusové zastávky.
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PEČOVAT

A ŽÍT DOMA
JE NORMÁLNÍ

PODPORA PEČUJÍCÍCH
c Začínáte pečovat?
c Pečujete o někoho blízkého?
c Potřebujete poradit?
c Chybí vám informace a kontakty?
c Víte, na co máte nárok?
OBRACEJTE SE NA KOORDINÁTORKY POMOCI:

Monika Bártová

T 606 418 406
E monika.bartova@cpkp.cz

Petra Štěpová
T 773 661 130
E petra.stepova@cpkp.cz

Monika Umlášková
T 603 455 406
E monika.umlaskova@cpkp.cz

NA DOBŘÍŠSKU NABÍZÍME:
PEČUJÍCÍM

ODBORNÍKŮM

c Informace a praktické rady
c Užitečné kontakty
c Setkávání svépomocných skupin
c Odborné přednášky a zážitkové aktivity
c Relaxační pobyty pro rodiny s dětmi
se zdravotním postižením

c Vzdělávací semináře
c Organizaci a vedení mezioborových setkávání
c Prezentaci nabízených služeb
v místní komunitě
c Podporu komunitního přístupu
ve sdílené péči

www.cpkp.cz/strednicechy
Po domluvě nás najdete:
Denní stacionář Charity Starý Knín, 1. patro, Plk. B. Petroviče 102, 263 01 Dobříš
Evropská unie
Evropský sociální fond
2SHUDĆQtSURJUDP=DPĕVWQDQRVW

Centrum pro komunitní práci střední Čechy od ledna 2020 do června 2022 realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora neformálních pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755,
který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Pečuji

604 454 556

telefon

radnice@mestonovyknin.cz

petr.chmelik@mestonovyknin.cz

e-mail

DŮLEŽITÉ KONTAKTY PRO OBČANY

318 593 015

radnice@mestonovyknin.cz

jméno / úřad

721 445 445
318 593 015

info@mudr-garnol.cz

Lékaři v Novém Kníně

Petr Chmelík
– předseda krizového štábu, starosta města
Městský úřad Nový Knín
DONÁŠKA POTRAVIN (roušek) DOMŮ
-p
 ro osoby starší 65 let nebo zdravotně
znevýhodněné osoby

Město NOVÝ KNÍN

318 593 274

318 593 217

ambulancenovyknin@gmail.com

MUDr. Jitka Plačková

318 593 221

MUDr. Tomáš Garnol, PhD.
MUDr. Petra Pelikánová (pediatrie)

604 454 556

petr.chmelik@mestonovyknin.cz

infolinka 771 137 070
- 7 dní v týdnu od 7:00 do 19:00 hodin
další linka 736 521 357
- v pracovních dnech od 7:00 do 16:00 hodin
724 810 106
725 191 367
224 971 111

Důležité kontakty a informace státní zprávy
Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje
- karantény, testy
Státní zdravotní ústav
- rady a informace
Ministerstvo zdravotnictví
Krizový štáb obce
Petr Chmelík
– předseda krizového štábu, starosta města
Ing. Tomáš Havlíček – člen krizového štábu
Bc. Pavel Foltýn – člen krizového štábu
Stanislav Foukner – člen krizového štábu

web

www.mestonovyknin.cz

www.khsstc.cz

www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

www.koronavirus.mzcr.cz

www.mestonovyknin.cz

