Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Novoknínský
zpravodaj

Mrskni sebou
na Besednou
Chotilsko, str. 35

Masopustní
průvod
městem

Zprávy
z obce

Nový Knín

Mokrovraty

strana 16

strana 37

3
v ý tisk zdarm a

Březen

2022

novoknínský zpravodaj 

3/2022

Slovo STAROSTY
Vážení spoluobčané,
za poslední měsíc všechna témata, včetně vývoje nákazy COVID, která nyní
naštěstí stagnuje, překryla jediná událost celosvětového rozsahu. Je jím
válka na Ukrajině. Žádná mise, vojenská pomoc, ochrana ruských občanů,
ale skutečná válka se všemi svými hrůzami a lidským utrpením, která se
nás bezprostředně dotýká. Nejen samotnou blízkostí válečného konfliktu,
ale především vlnou uprchlíků, kteří do České republiky přicházejí.
Chtěl bych poděkovat Zastupitelstvu města Nový Knín za to, že vyjádřilo podporu Ukrajině nejen slovně, ale i finančně. Dále všem občanům, kteří se do pomoci Ukrajině jakkoli zapojili. Současný vývoj ukazuje, že naše
pomoc bude potřeba dlouhodobě, a proto, prosím, vydržte. V této souvislosti, kdy se začíná zpochybňovat potřeba pomoci ukrajinským uprchlíkům, si zkuste představit něco nepředstavitelné. Že musíte opustit svůj domov, který za pár dní už třeba nebude stát, a odejdete do neznáma, kde se
nedomluvíte, bez prostředků s jedním zavazadlem. Takových lidí, a jsou to
ženy s dětmi, je naprostá většina a ti si naši pomoc jednoznačně zaslouží.
Jaký bude dopad na Nový Knín po stránce finanční, tedy hlavně očekávaných příjmů ze státního rozpočtu, lze nyní těžko předvídat. Na účtech
města je ale nyní prostředků dost jak pro případný výpadek příjmů, tak
na akce, které jsou na letošní rok přichystány. Především se to týká oprav
komunikací, kde bude končit výběrové řízení na dodavatele.
Přes současnou nelehkou dobu přeji všem krásné Velikonoce.

Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
	a zastupitelstva města 

Nový Knín,Pekárně U Oulehlů
s.r.o. za cenu 8.993,50 Kč za měsíc
po dobu 10 let.

Usnesení č. 70/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 21. 2. 2022

Usnesení č. 4 – 71/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje pronájem části náměstí Jiřího
z Poděbrad před kostelem sv. Mikuláše pro umístění pouťových
atrakcí panu XXXXXXXXX a panu
XXXXXXXXX, a to každému ideální
polovinu pronajímané plochy.

USNESENÍ č. 1 – 70/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

nek pro pronájem plochy náměstí
pro umístění pouťových atrakcí.
USNESENÍ č. 3 – 70/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí vyúčtování linek PID za rok
2021.

USNESENÍ č. 2 – 70/2022 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádosti o pronájem náměstí pro
umístění pouťových atrakcí a pověřuje starostu města svoláním schůzky se žadateli a dohodnutím podmí-

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 21. 2. 2022

Usnesení č. 71/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 22. 3. 2022
USNESENÍ č.1 – 71/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

je po žadateli udělení plné moci pro
jednání rady města se stavebním
úřadem, aby mohla zhodnotit možnost udělení souhlasu.

Usnesení č. 2 – 71/2022 – RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana XXXXXXXXX o souhlas se změnou zemědělské stavby na stavbu pro bydlení a požadu-

Usnesení č. 3 – 71/2022 – RM
Rada města Nový Knín schvaluje pronájem části pozemku parc.
č. 921/2 v k.ú. Nový Knín, obec
4

3/2022

Usnesení č. 7 – 71/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost paní XXXXXXXXX
o krátkodobý pronájem prostor hasičské zbrojnice v Libčicích za účelem uspořádání kreativní dílničky
pro děti a dospělé a schvaluje krátkodobý pronájem za cenu 100 Kč
za jednu akci.
Usnesení č. 8 – 71/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost pana XXXXXXXXX
a paní XXXXXXXXX o odkoupení
části pozemku parc. č. 106/93 v k.ú.
Sudovice, obec Nový Knín a předává tuto žádost k projednání stavební komisi.

Usnesení č. 5 – 71/2022 – RM
Rada města Nový Knín projednala stížnost pana XXXXXXXXX
na rušení nočního klidu a narušování občanského soužití panem
XXXXXXXXX v bytovém domě č.p.
426 a pověřuje starostu města zasláním dopisu panu XXXXXXXXX
s upozorněním na případné další kroky při opakovaných sporech
proti rušení nočního klidu a narušování občanského soužití.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 22. 3. 2022

Usnesení č. 6 – 71/2022 – RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost o finanční půjčku SDH
Nový Knín ve výši 80.000 Kč z důvodu financování schválené dotace
z programu Rozvoje venkova 2017
– 2020 a schvaluje poskytnutí této
půjčky, která bude vrácena Městu
Nový Knín po proplacení dotace jejím poskytovatelem.
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Usnesení č. 27/22 ze zasedání Zastupitelstva města
Nový Knín ze dne 4. 3. 2022
USNESENÍ č. 1 – 27/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovateli zápisu Mgr. Augustina Kůra a Ing. Tomáše Havlíčka.

finanční dar ve výši 300.000 Kč jako
pomoc Ukrajině. Finanční dar bude
poukázán na sbírku organizovanou
Zastupitelským úřadem Ukrajiny
v ČR, číslo účtu 304452700/0300. Finanční dar bude poskytnut v rámci rozpočtového opatření č. 1, kdy
bude z položky 8115 přesunuto
300.000Kč na paragraf 6221, položka 5229. Rozpočtovým opatřením
dojde k navýšení celkového objemu výdajů na částku 41689.000Kč.
Vzniklý schodek rozpočtu ve výši
300.000Kč bude pokryt financováním let minulých.

USNESENÍ č. 2 – 27/2022 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje program svého zasedání.
USNESENÍ č. 3 – 27/2022 – ZM
Usnesení č. 3 – 27/2022 – ZM Zastupitelstvo města Nový Knín odsuzuje vojenskou agresi Ruské federace
na suverénní Ukrajinu, vyjadřuje
podporu Ukrajině v jejím boji proti
okupantům, solidaritu s postiženými obyvateli Ukrajiny a schvaluje

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta
V Novém Kníně dne 4. 3. 2022
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SDĚLENÍ RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa
„pracovník technických služeb“
Předpoklady:
•	pracovitost
•	manuální zručnost
•	znalost místního prostředí
•	řidičský průkaz skupiny B, skupiny T a C
•	spolehlivost
•	praxe z předchozích zaměstnání
Finanční ohodnocení dle platných předpisů.
Zájemci nechť do 19. 04. 2022 doručí krátkou žádost
s potřebnými údaji na podatelnu MěÚ.

Zastupitelstvo města Nový Knín zve
na své zasedání, které se bude konat
ve čtvrtek dne 21. 4. 2022 od 19.00 hodin
v podkroví radnice v Novém Kníně.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Nový Knín, zastoupené starostou města, vyhlašuje
v souladu s ustanovením zákona č.312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení
na obsazení pracovního místa referent stavebního úřadu:
•	místo výkonu práce: Nový Knín
•	pracovní poměr na dobu neurčitou, pracovní úvazek 40 hod. týdně
•	předpokládaný termín nástupu květen 2022
•	platové zařazení dle zákona 262/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Předpoklady stanovené dle § 4 zákona č.312/2002 Sb.,
•	státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, nutnost ovládání českého jazyka
•	věk minimálně 18 let
•	způsobilost k právním úkonům
•	bezúhonnost
Požadavky
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
•	nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví
•	nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
•	podmínkou zvláštní odborná způsobilost v oblasti územního rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění
•	praxe ve státní správě a znalost správního řádu vítána
•	samostatnost, flexibilita, odpovědnost, komunikativní a organizační schopnosti
•	znalost práce s PC
•	řidičský průkaz skupiny B
•	bezúhonnost
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Nabízíme
•	práci v přátelském kolektivu
•	sociální fond s příspěvkem 3.000 Kč/rok
•	příspěvek na stravu
•	5 týdnů dovolené
•	indispoziční volno (sickdays) 5 dní
•	osobní rozvoj – semináře, školení
•	osobní ohodnocení
•	odměny 1x ročně
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat:
•	jméno, příjmení, titul
•	datum a místo narození
•	státní příslušnost
•	místo trvalého pobytu
•	adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem
trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu (číslo dokladu povolení k pobytu,
pokud jde o cizího státního příslušníka)
•	kontaktní telefon, e-mail
•	datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
•	strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
•	výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
•	ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo, způsob, lhůta podání přihlášky:
Přihlášku s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – REFERENT SÚ
na obálce doručí zájemce na Městský úřad v Novém Kníně, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín poštou, nebo osobně na podatelnu nejpozději do 19. 4. 2022 do 12:00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení kdykoliv bez udání důvodu.
9

novoknínský zpravodaj 

3/2022

novoknínský zpravodaj 

3/2022

SLOŽKY

Poplatek za směsný komunální odpad
(SKO) pro rok 2022
Upozorňuji občany, kteří nemají doposud zaplacený poplatek
za směsný komunální odpad, aby jej zaplatili v co nejkratším
termínu, v průběhu dubna budou rozesílány upomínky.
Splatnost poplatku byla do 31.3.2022!

Duben ve farnosti
25. 3. o slavnosti Zvěstování Páně se i naše farní společenství připojilo
k výzvě papeže Františka a svěřili jsme národy Ruska i Ukrajiny, celý svět
i naši farnost Neposkvrněnému srdci Panny Marie:

Možnosti platby:
HOTOVĚ: kancelář Odpadového hospodářství v přízemí MěÚ Nový Knín
pokladna – kancelář Matriky a evidence obyvatel v 1.patře
BEZHOTOVOSTNÍ PLATBA KARTOU: pokladna – kancelář Matriky a evidence obyvatel v 1.patře
PŘEVODEM: pro platbu převodem je nejprve nutné požádat o platební
údaje buď telefonicky na čísle 318 593 015, nebo na e–mail jana.kolkova@
mestonovyknin.cz. Jakmile bude platba připsána na číslo účtu, bude vám
vydána známka na popelnici. Před vyzvednutím je dobré ověřit si např.
telefonicky, že platba už byla na účet připsána.

Varianty svozu:

1× týdně
3.120,–Kč
1× za 14 dní
1.560,–Kč
sezónní
2.460,–Kč
(svoz 1× týdně 1. 1.–30. 4. a 1. 10.–31. 12., svoz 1× 14 dní 1. 5.–30. 9.)
1× měsíčně
720,– Kč
Tento druh svozu je určen pouze pro samostatně žijícího seniora, který nemá v domě nikoho trvale hlášeného. Slevy pro seniory byly zrušeny,
svoz 1× měsíčně je náhradou za tyto slevy.
Rekreační poplatek
872,– Kč
Kartička do sběrného dvora pro rekreanty a občany bez trvalého pobytu v Novém Kníně, Sudovicích, Libčicích, Kozích Horách a Chramištích byla zrušena.

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě.
Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko
milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost,
přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.
Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy
po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme
se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat
Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země,
hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými,
s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!
Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla
a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás
stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť
nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev a pro lidstvo.
Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás v těch nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku.

JK
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Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované děti,
za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. Přijď
na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám
na pomoc.
Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu
a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila
ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko,
protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc.
Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.
Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.
Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.
Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.
Královno míru, získej světu mír.
Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro nás
vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. I když
řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou mateřskou
dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardování.
Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou
zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám otevřít naše
domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.
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Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.
Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať
skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo
brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě
proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí,
úzkosti i naděje světa.
Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne
znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich
cestách, doveď nás na stezku pokoje.
Amen.
Chci všem, kteří hned po začátku války na Ukrajině začali organizovat pomoc, poděkovat. Díky obecním úřadům, hasičům, charitě, … i každému
člověku, který nabídl svoji pomoc. Díky.
Se změnou času budou večerní bohoslužby v úterý, pátek a sobotu v 18.00
hod. v Novém Kníně. V pátek přede mší svatou v Novém Kníně a ve čtvrtek
v Boroticích rozjímáme křížovou cestu.
●	1. 4. první pátek v měsíci od 17.00 hod. výstav Nejsvětější svátosti.
V 17. 45 litanie, požehnání, mše svatá.
●	2. 4. v 15.00 hod. mše svatá ve Velké Hraštici

Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, toužíme tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit
Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká.

●	9. 4. sobota před Květnou nedělí
v 8.00 hod. mše svatá v Novém Kníně
	v 17.00 hod. v Novém Kníně srdečně zveme na koncert staroknínského chrámového sboru: Stabat Mater

12
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●	10. 4. Květná neděle
připomínka slavného vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma, pašije
8.30 hod. Borotice
10.45 hod. Starý Knín
Na Květnou neděli v 17.00 hod. na Dobříši v kostele Nejsvětější Trojice vystoupí náš chrámový sbor skladbou Stabat Mater.
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Chrámový sbor
Římskokatolické farnosti
Starý Knín

●	14. 4. Zelený čtvrtek
9.30 hod. Praha, katedrála sv. Víta …, Missa chrismatis
17.00 hod. Starý Knín, mše svatá na Památku Večeře Páně

Vás zve

●	15. 4. Velký pátek, den přísného postu
9.00 hod. Starý Knín, pobožnost křížové cesty
15.00 hod. Starý Knín, velkopáteční obřady

na postní koncert

●	16. 4. Bílá sobota
9.00–16.00 hod. otevřený staroknínský kostel,
adorace u Božího hrobu
20.00 hod. Velikonoční vigilie

G. B. PERGOLESI:

STABAT MATER

●	17. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8.30 hod. Borotice
10.30 hod. Starý Knín
15.00 hod. Živohošť
Od této neděle pravidelné bohoslužby v Živohošti,
každou neděli od 15.00 hod.

a další skladby
do chrámu Nejsvětější Trojice v Dobříši
v neděli 10. dubna 2022

23. 4. Sv. Vojtěch, hlavní patron pražské arcidiecéze
10.00 hod. Praha, katedrála
18.00 hod. Nový Knín, mše svatá pro děti a mládež

od 17:00 hod.

Přeji všem pokojné svátky velikonoční, na všechny myslím
ve svých modlitbách, ze srdce Vám žehnám.
P. Josef Andrejčák O.Cr., farář

14

Vstupné je dobrovolné.
Účinkuje chrámový sbor v Novém Kníně a sóĺisté
pod vedením Michaela Havlíčka.
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Masopustní průvod městem podruhé
Rok se s rokem sešel a už je to tu
zase. Masopust!! Tradice plná veselí, kterého je v posledních letech
nedostatek.
Stejně jako minulý rok rozhodli jsme se i letos zpestřit si pobyt
ve školní družině masopustním
průvodem. Tentokrát jsme udělali i menší propagaci, tak se obyvatelé Knína mohli dozvědět o naší trase
a připojit se k nám. Jednou z velkých
změn byla absence roušky(respirátoru), což nám umožnilo zmalovat se dle libosti. Já osobně jsem se snažila
změnit k nepoznání, což se mi, jak uvidíte na fotografii, víceméně povedlo.
Ale ani mé drahé kolegyně a naši svěřenci nepodcenili přípravu kostýmů.
Byli jsme pohádkově kouzelní i hororově děsiví a Vy jste nás za to během
průvodu odměnili sladkým pohoštěním, DĚKUJEME, jste báječní.
Průvod se obešel beze ztrát na zdraví i na kostýmu. Sluší se mi zde ještě
poděkovat za zapůjčení kostýmů J.Kolkové, R. Zoulové a K. Herešové – díky
Vám bylo opravdu z čeho vybírat!!! Tak snad za rok zase…
Další fotky z akce najdete na – https://druzinkank.rajce.idnes.
cz/220303_Masopustni_pruvod/
Za školní družinu zapsala Jana Zelenková, DiS.
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	KONANÉ AKCE
Velikonoční řehtání v Libčicích
Po dvouleté covidové pauze se opět obnoví tradice
velikonočního řehtání v Libčicích s následnou koledou
na Bílou sobotu.
Informace pro děti: první řehtání bude
ve čtvrtek 14. 4. 2022 od 15:00hod., sraz jako vždy
u Pilařů směrem k myslivně.
JK

	PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané.
První včelařská škola v Čechách v Novém Kníně založená Marií
Terezií r. 1776 by ráda velmi poděkovala jménem majitelů Z.
Kopáče, S. Pátkové a Alana Kopáče za sponzorský dar v podobě
starých úlů "budečáků, almárek" ,velmi starého medometu
a ostatního nejen včelařského náčiní – manželům Ing. Dagmar
a Ing. Tomáši Kailovi.
Tímto počinem velmi pomohli k začátku vybavení historickými předměty do zamýšleného včelařského muzea v prostorách bývalé včelařské školy
"Na Salaši". K poděkování se připojuje i Základní organizace Českého svazu včelařů Nový Knín.
Děkujeme
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Od přívalového deště uplynulo devět měsíců
V noci z 23. na 24. června 2021 se naším městem prohnal přívalový déšť –
a dodejme, že největší škody napáchal v jeho jižní části, a to zejména v důsledku rozvodnění potoka, který teče od Kavčic. O tom, zda se na výši škod
podílely i ne zcela vhodné meliorace provedené za minulého režimu (že
do jeho koryta byly svedeny vody, které dříve možná protékaly roklí mezi
domy čp. 366 a 370), jsem už psal.
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tam nadále utržený, vozovka neprůjezdná a dům číslo 365 v případě dalšího
podobného deště ohrožen možným podemletím. Tu a tam přijde vítr a provizorní ohrazení onoho urvaného místa shodí do potoka a jinak se – aspoň
zdánlivě – nic neděje.
Jsem si vědom toho, že v místě jsou komplikované majetkové poměry, což
k odstranění škod nijak nepřispívá. Je možné, že se na tom na radnici nějak
pracuje, aspoň co do vyřizování příslušných lejster, ovšem pořád jsou zde
dva problémy: první je ten, že samotná lejstra ten břeh neopraví, a ten druhý, že o tom, jak daleko pokročilo aspoň to „papírové“ vyřizování, zda a jak
se pracuje na projektu, atd., nejsme nijak informováni – a to ani obyvatelé
bezprostředně ohroženého domu číslo 365 a ani obyvatelé stavení sousedních (pro něž ten utržený břeh asi nepředstavuje bezprostřední nebezpečí, ale „jen“ dopravní komplikaci). Píšu tento článek tři dni před uzávěrkou
(a omlouvám se, že jsem to nestihl dřív), takže by snad bylo možné, aby se
pod ním objevila aspoň stručná odpověď někoho kompetentního. S tím, že
podrobnější popis současného stavu by mohl následovat v čísle dalším. Myslím, že by bylo dobré, kdyby zejména obyvatelé postižené části města věděli, na čem jsou, s tím, že samozřejmě není důvod tajit to před námi ostatními.

***

Nyní se však věnujme současnému stavu. Od té události uplynulo devět
měsíců, a ne všechny škody jsou napraveny. Asi nejnebezpečnější z nich je
utržený břeh potoka před domem číslo 365 v Kozohorské ulici1. Ten břeh je

1

Mír přeju všem.
A má to vážně cenu
zvlášť v dnešní době.
Tak jest.
Všem pokojnejm
ho přeju za vodměnu.
A válkychtivejm?
Za trest.

	Jde o trošku matoucí označení, způsobené příliš „velkorysou definicí Kozohorské ulice“
za minulého režimu (jak dlouho se ještě budeme na ten udatný kmen Komančů vymlouvat?), protože tehdy tak byla označena nejen samotná ulice vedoucí od lávky u Brunclíkova mlýna směrem na Kozí Hory, ale i několik odboček, včetně této, která vede směrem
k dnes už nestojícímu Betlému; myslím, že by bylo vhodné začít uvažovat o přejmenování
právě těchto „výhonků“ samotné Kozohorské ulice.
18

Miloš Hlávka
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INZERCE

ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje termíny
výdejů povolenek na rok 2022
Duben – 9. 4. 2022 od 9–11:30 hod.
Výdeje povolenek jsou jen ve stanovené termíny. Po skončení výdejních termínů je možné se obrátit na pana Martina Buřiče z Nového
Knína, mob. 604 963 062.
https://rybariknin.webnode.cz/vydej–povolenek/
Děkujeme za přízeň k naší MO Nový Knín, předseda Ing. David Veselý

Jubilanti měsíce
V dubnu oslaví krásné narozeniny pan Václav Kosmata. Životní jubileum oslaví pan Jiří Ďuriga. Slavit půlkulaté narozeniny budou
paní Marie Mrázková, pan Václav Koutský, paní Věra Soběslavská a paní Helena Nechybová. Dalšími dubnovými oslavenci jsou
pan Bohumil Hájek a pan Liboslav Fiala.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí,
klidu a pohody.

20
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Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Chotilský
zpravodaj

3
v ý tisk zdarm a

Březen

2022

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Chotilsko konaného
dne 21. 2. 2022

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 3/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 31. 3. 2022. • 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: 25. 4. 2022 do 12:00 hod.

Zastupitelstvo usnesením schválilo
věřuje starostku podpisem veřej•	Rozpočtové opatření č. 2/22 dle
noprávní smlouvy.
předložené tabulky. Celková
výše příjmů je 15.944,0tis. Kč (ne- •	Vyhlášení záměru o pronájmu
obecního majetku – objekt správzměněno) a celková výše výdajů
covské boudy na Veselém vrchu.
je 29.684,3 tis. Kč (nezměněno).
•	Kolaudaci komunikace na po- •	Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – sluzemcích parc. č. 394/28 a 1213/5,
žebnosti: zařízení distribuční
oba k.ú. Prostření Lhota s podsoustavy – kabelové vedení NN
mínkou dodělání asfaltového pona pozemku parc. č. 533/1, k.ú.
vrchu v dohodnutém rozsahu
do 31. 8. 2022.
Křeničná a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
•	Dohodu o rozsahu dokončení komunikace na pozemku parc. č. •	Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti IV–12–
394/28, k.ú. Prostřední Lhota
6024410/1 Chotilsko(B1518), kNN
mezi Branickou stavební, s.r.o.
pro p.č. 464/2 a pověřuje starosta Obcí Chotilsko v předloženém
ku obce jejím podpisem.
znění a pověřuje starostku obce
jejím podpisem.
•	Změnu kolaudace objektu Živohošť ev. č. 056 z rekreačního ob•	Příspěvek ve výši 6 tis. Kč na 7.
jektu na objekt k trvalému bydročník běžeckého závodu Běh
lení za podmínky, že majitelem
na rozhlednu Veselý vrch a po-
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objektu nebudou požadovány
změny v infrastruktuře.
•	Pronájem hrobového místa ( odd.
I.c, hrobové místo č. 8) na Živohošti paní L.H., Čím.
•	Dodatek č.5 ke smlouvě S–0126/
REG/2017 na poskytnutí dotace
na zpracování nového územního
plánu obce a pověřuje starostku
jeho podpisem.
•	Poskytnutí příspěvku 24. okrsku
SDH na činnost v roce 2022
ve výši 2 tis. Kč.
•	Stavbu na pozemcích parc. č.
396/3 a parc. č. 394, oba k.ú. Křeničná,místní část Živohošť, dle
předložené projektové dokumentace za předpokladu,že stavba
bude provedena v souladu s platným územním plánem a platným
stavebním zákonem.
•	Výrobu a instalaci zvoničky s posezením v místní části Mokrsko
dle předložené nabídky.
•	Cenovou nabídku Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s.r.o.
na obnovu přivaděče vody Chotilsko–Záborná Lhota za předpokladu 50% spolupodílení se Města Nový Knín na uvedené akci.
•	Smlouvu o dílo na výměnu oken
v budově Prostřední Lhota čp.
35 a pověřuje starostku jejím
podpisem.
•	Vnitřní směrnici ,,Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ v předloženém znění.
•	Dočasnou stavbu na pozemku
parc. č. 249, k.ú. Hněvšín, místní
část Knihy, dle předložené projektové dokumentace za předpokladu,že stavba bude provede-

na v souladu s platným územním
plánem a platným stavebním
zákonem.
•	Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě kanalizace v obci Chotilsko a pověřuje
starostku obce podpisem těchto
smluv.
•	Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
sítě vodovodu mezi částmi obce
Chotilsko, Lipí a Prostřední Lhota a pověřuje starostku obce podpisem těchto smluv.
•	Pokračovat v pořizování Územního plánu obce Chotilsko.
•	Vyhlášení výběrového řízení
na vypracování projektové dokumentace pro stavbu vodovodu v místní části Záborná Lhota a stanovuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení: předseda komise: Běla
Tobolová, členové komise: Tomáš
Hrubý, František Malý, Vít Šiška,
Bc. Hynek Hypr, náhradník: Stanislav Hrbek.
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Zastupitelstvo usnesením zamítlo
•	Umístění
plovoucího
zaříze- •	Založení transparentního účtu
ní (molo) k.ú. Prostřední Lhota,
a doporučuje potřebnou hotoparc. č. 1498, ř.km 110,8, lokalita
vost vybrat pomocí jiné platforSmilovická zátoka.
my (např. server DONIO.cz).
•	Příspěvek na vývoz domovních •	Zakoupení fotopasti na rozhledjímek v obci Chotilsko a jejích
nu Veselý vrch.
místních částech.

Zastupitelstvo usnesením odložilo
•	Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na pozici pracovnice IC do příštího zasedání a požaduje přítomnost pracovnice IC na tomto zasedání.

	Mimořádný zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 14. 3. 2022
Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	Mechanickou likvidaci orobince z rybníka Kuchyňka. V závislosti na počasí(před většími dešti) bude rybník vypuštěn a v rámci brigády dojde
k posečení a odstranění větší části orobince. Poté dojde k napuštění rybníka a bude do něj vysazena rybí osádka.

Zastupitelstvo usnesením zamítlo
•	Zaslání finančního daru na pomoc Ukrajině. Finanční dotace (dar) bude
případně poskytnuta dle potřeby pro ukrajinské občany ubytované
v obci Chotilsko (Chotilské muzeum) nebo v obci Korkyně. Výše finanční
pomoci bude řešena zastupitelstvem průběžně, vždy dle potřeby. Jako
koordinátorku za Obec Chotilsko určili Stanislavu Rákosníkovou.
(pracovnici IC).
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Zastupitelstvo usnesením odložilo
•	Rozhodnutí o rekonstrukci VO do příštího zasedání a požaduje na zasedání pozvat zástupce společnosti SATHEA VISION s.r.o..

Slovo STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v současné době všichni s napětím sledujeme situaci na Ukrajině. Myslím,
že jsme si nikdo nemysleli, že by mohlo k takové situaci dojít. Mnoho lidí
z Ukrajiny utíká, aby si zachránili svůj život. Na základě nynějšího dění
obec oslovili manželé Muškovi, zda obec nemá nějaké prostory. Jelikož
obec nemá větší ubytovací kapacity, rozhodla se poskytnout prostory Muzea balónového létání, které bylo potřeba předělat. Prostory se přestavěly
na tři pokoje a společenskou místnost s kuchyňkou. Vybavení je poskytnuto z charitativní sbírky, která probíhala v místní Drtinově galerii ve spolupráci s Charitou Starý Knín.
O přestavbu se postarala Vzduchoplavecká společnost Chotilsko z.s.
ve spolupráci s Obcí Chotilsko a SDH Chotilsko. Vše se událo během jednoho
víkendu, a proto jsme dne21.3.2022 mohli přivítat 6 dětí a 7dospělých, které
přivezli hasiči a R. Gratz.
Chtěla bych všem, kteří se podíleli na přestavbě,moc poděkovat za odvedenou práci.
Přeji si, aby konflikt na Ukrajině co nejdříve skončil a svět byl zase
v pořádku.
Běla Tobolová, starostka
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Březen…
Náš sbor se rozhodl na účet Charity ČR zaslat finanční dar
10.000 Kč s tím, že další stejnou nebo vyšší částku uvolníme v další
fázi, kdy lze očekávat pokles zájmu ze strany široké veřejnosti, tak
aby byla naše pomoc co nejvíce rozložena v čase.
A dovolte mi poděkovat i členům našeho sboru, kteří se rozhodli jít pomáhat do Krizového uprchlického centra v Příbrami. Když jsem psal před měsícem minulý článek, ani jsem si nedokázal představit, jak se svět dokáže
za měsíc změnit. Co za měsíc, za jeden den, jednu noc. Myslím, že jako spousta z nás jsem se těšil na jaro, které vypadá, že konečně bude bez covidových
opatření – tedy včetně pořádání akcí, které k našemu „hasičskému jaru“ tak
nějak patří – Mrskni sebou na Besednou a organizace úklidu Ukliďme svět,
ukliďme Česko. Nechci nějak hodnotit tuto nesmyslnou válku, agresor je jasný a známý, nicméně musíme si dát ruku na srdce, že jsme (naše „západní evropská civilizace“) dali agresorovi prostor a to zejména naší nedůsledností, relativizací, oportunismem a tedy ustupováním z (už tak možná měkkých) pozic po roce 2014 a anexi Krymu. Bohužel, stát si čelem dlouhodobě
za svým, je únavné a velmi těžké.
Proto bych rád poděkoval všem, kdo dnes pomáhají, ale zároveň chci poprosit všechny, abychom nelehké období, které může (a asi bude) trvat i roky,
společně a jednotně vydrželi a naši pomoc, laskavost a ochotu pomáhat tak
měli připravenou i do dalšího období. Budeme to všichni potřebovat.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat paní Stanislavě Krejčíkové a Stanislavě Rákosníkové, které se chopily organizačně pomoci pro Ukrajinu. Nesmím zapomenout i na Obec Chotilsko, která opět zapůjčila prostory chotilského muzea pro tuto sbírku, a že část objektu chotilského muzea, Muzeum
balónového létání se za vydatné podpory manželů Muškových ze Záborné
Lhoty, pana Richarda Gratze a Obce Chotilsko stane na určitou dobu bydlením pro 13 žen a dětí z Ukrajiny.
Na úvod jsem nakousl téma tradičních jarních akcí, které
pořádáme a na kterých se na vás srdečně těšíme:
2. 4. 2022 od 13:00 hod. (sraz před Obecním úřadem v Chotilsku) 14.ročník
jarního úklidu obce pod patronací Ukliďme svět, ukliďme Česko.
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16. 4. 2022 od 14:00 hod. (sraz tradičně u rozhledny) 12.ročník Mrskni sebou na Besednou, občerstvení a hezké počasí zajištěno.

V návaznosti na jarní úklid pak stejně jako minulé
roky budeme organizovat:
23. 4. 2022 od 13:00hod. Sběr kovového šrotu a elektroodpadu v katastrech: Živohošt, Křeničná, Hněvšín, Knihy, Lipí, Sejcká Lhota, Chotilsko
(kontaktní telefony p. Šiška: 602 440 064, p. Lukavský 602 648 342).

Závěrem se ještě krátce vrátím k výjezdům:
13. 3. 2022 v 13:07 hod. vyjížděla naše jednotka k požáru lesa v katastru
obce Čím, který vznikl z rozhořelého pálení. Po příjezdu na místo události byl nejdříve rozvinut vysokotlak a poté dva proudy "C". Zasažený prostor
byl uhašen a následně prolit vodou. Zasažený prostor byl ve velikosti přibližně 50 x 50 m. Během zásahu byla řízena doprava na komunikaci. Před
odjezdem byl prostor zkontrolován apředán majiteli k následnému dozoru.
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13. 3. 2022 v 15:25 hod. vyjížděla naše jednotka k požáru včelína a přilehlého okolí do Nového Knína.Po příjezdu na místo události zůstala jednotka
na pokyn velitele zásahu v záloze, kdy následně doplňovala vodu pro JSDH
Nový Knín.
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INZERCE

20. 3. 2022 v 16:11 hod. vyjížděla naše jednotka k rozsáhlému požáru lesa
(hořel cca. 1 ha lesa) v katastru vesnice Cholín, jehož příčinou bylo stržené vedení VN. Na místě spolupráce s HZS Sedlčany, JSDH Nový Knín, JSDH
Nalžovice, JSDH Drevníky. Naše jednotka mimo jiné zajišťovala kyvadlovou dopravu vody.
A opět tak musím apelovat na všechny, kteří se chystají v těchto jarních
měsících provádět pálení, aby kromě nahlášení samotného pálení (https://
paleni.izscr.cz/) zadali ve formuláři správně číslo mobilního telefonu a tento mobilní telefon při pálení měli u sebe, nejlépe zapnutý :–). A dále, aby
oheň nenechávali bez dozoru a s ohledem na suché počasí pálení buď zcela
vynechali, nebo alespoň maximálně omezili.
–Martin Brodský –
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INZERCE

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty 

Mokrovratský

zpravodaj

3
v ý tisk zdarm a

Březen

2022

Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 32/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 21. 3. 2022 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele p. Mgr. Jiřinu Zorkovou
a jako ověřovatele p. MgA. Pavla Grize a sl. Markétu Poslušnou.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 21. 3. 2022 takto:
1) Rozpočtové opatření č. 2/2022
2) Doplnění Směrnice pro zadávání VZMR
3) Směnná smlouva
4)	Výzva k podání nabídky na VZMR – Rekonstrukce veřejného osvětlení Pouště
5) Smlouva o dílo – Obnova vodovodu Mokrovraty u hřiště
6) Smlouva o dílo – Obnova vodovodního přivaděče Mokrovraty
7) Příkazní smlouva – zajištění TDI
36
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8) Výzva k podání nabídky na VZMR – Přístavba ZŠ Mokrovraty
9) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
10) Úprava parku před ZŠ – zrušení průjezdu
11) Stavební úpravy – kabiny u hřiště
12) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 3–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022,
kterým se navyšují příjmy o 970 989 Kč (jedná se o dotaci SZIF na modernizaci sborovny ZŠ – 185 989 Kč a dotaci Středočeského kraje na rekonstrukci místní komunikace – 785 000 Kč). Dále se navyšují výdaje na § 3113
(Základní školy) o 970 989 Kč, na § 3631 (Veřejné osvětlení) o 500 000 Kč.
Navýšení výdajů je vyrovnáno položkou 8115 (Úspory krátkodobých prostředků na bankovních účtech). Ostatní závazné ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje doplnění Směrnice upravující
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Směnnou smlouvu s doplatkem
mezi Obcí Mokrovraty a p. V.S. Jedná se o směnu nově vzniklého pozemku parc. č. 384/92 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Mokrovraty, o výměře
18 m2, který je ve vlastnictví Obce Mokrovraty a nově vzniklého pozemku
parc. č. 384/91 – ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Mokrovraty, o výměře 10
m2, který je ve vlastnictví p. S.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje
• Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Rekonstrukce veřejného osvětlení Mokrovraty Pouště – přípolož.
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•H
 odnotící komisi ve složení: p. Ecklová, p. Hejrová, Ing. Sainer, náhradník p. Kalát.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo – Obnova vodovodu – Mokrovraty u hřiště mezi Obcí Mokrovraty a Vodohospodářskou
společností Dobříš, spol. s r.o., Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 8–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo – Obnova vodovodního přivaděče Mokrovraty mezi Obcí Mokrovraty a Vodohospodářskou společností Dobříš, spol. s r.o., Jiráskova 656, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Příkazní smlouvu mezi Obcí
Mokrovraty a p. Ing. Miroslavem Běhounem, Žižkova 276, 262 23 Jince
na zajištění výkonu funkce technického dozoru investora pro stavbu Obnova vodovodu v Mokrovratech u hřiště a obnova vodovodního přivaděče
Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10–32/2022
Obnova vodovodu
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje
•V
 ýzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu – Přístavba ZŠ
• Hodnotící komisi ve složení: p. Ecklová, MgA. Griz, p. Hejrová, náhradník
Ing. Sainer.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 1 hlas Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 11–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP–12–6017923/1 Mokrovraty – kNN pro p. č. 388/4
mezi Obcí Mokrovraty a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupena na základě plné moci společností ENERGON reality, s.r.o., Budějovická 601/128, Praha 4–Krč.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 12–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje zrušení průjezdu po pozemku
parc. č. 660 v obci a k.ú. Mokrovraty přes park u základní školy.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Usnesení č. 13–32/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje stavební úpravy kabin u hřiště
v Mokrovratech z důvodu ubytování ukrajinských uprchlíků.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 1 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce
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	Obnova vodovodu
Koncem března letošního roku byla ukončena obnova vodovodního řadu
ve staré zástavbě Pouští. V měsíci dubnu zde budou zahájeny práce na výměně nadzemního kabelového vedení elektrické energie, které bude uloženo do země. Zároveň s touto výměnou bude uloženo i kabelové vedení veřejného osvětlení. Po dokončení těchto prací bude na komunikace
v Pouštích položen nový asfaltový povrch.
V současné době společnost Strabag a.s. dokončuje pokládku asfaltových
povrchů ve východní části Mokrovrat – u školy. V dubnu Vodohospodářská společnost Dobříš zahájí výkopové práce pro výměnu stávajícího litinového vodovodního řadu za plastové potrubí v Mokrovratech v ulicích
pod hřištěm.

	Pomoc ukrajinským uprchlíkům
Obce Středočeského kraje byly vyzvány hejtmankou Petrou Peckovou, aby
vytipovaly objekty ve svém katastru, které by mohly sloužit jako nouzové ubytování. Na základě této výzvy jsme oslovili dva subjekty, které mají,
podle našich poznatků, pro tento účel vhodné prostory. Kontakt na tyto
subjekty jsme předali Krajskému asistenčnímu centru pro pomoc Ukrajině (KACPU). Tímto centrem jsme byli následně zpětně informováni, že nemovitost jednoho z vlastníků (státní podnik) není pro ubytování vhodná
a druhý vlastník KACPU sdělil, že žádnými volnými kapacitami, vhodnými pro ubytování, nedisponuje. V naší obci je v tuto chvíli několik ukrajinských rodin ubytováno v soukromí, kde jim azyl poskytli naši spoluobčané, za což jim náleží velký dík. Zastupitelstvo obce se rozhodlo rovněž
přispět, v rámci svých možností, k řešení současné humanitární krize poskytnutím nouzového ubytování. Bližší informace k tomuto záměru přibližuje ve svém příspěvku zastupitel Pavel Griz.
Ubytování občanů postižených válkou na Ukrajině
Vzhledem k rostoucímu počtu ukrajinských běženců jsme se rozhodli, podobně jako většina měst a obcí, že poskytneme ubytování několika ukrajinským rodinám. Pro tyto účely budeme adaptovat kabiny u hřiště. V jednotlivých kabinách budou pokoje a prostor hospody bude sloužit jako
hlavní obytná místnost s kuchyní. Potřebné drobné stavební úpravy pro-
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vede zdarma stavební firma občana Mokrovrat, který pochází z Ukrajiny.
Budeme Vás informovat o dalších krocích na obecních stránkách a sociálních sítích. Rádi bychom vytvořili pracovní skupinu z dobrovolníků, která
pomůže se stěhováním nábytku a materiálu z kabin a se zařízením místností. Předpokládáme, že se konflikt protáhne, takže bychom prostor rádi
připravili na několikaletý pobyt ukrajinských rodin.
Za zastupitele Obce Mokrovraty Pavel Griz

	Program rozvoje Obce
	Mokrovraty

3/2022

Nebezpečný odpad lze odložit zdarma. Občané mohou předat max. 50 kg
nebezpečných odpadů.
Do mobilní sběrny nepatří tyto odpady: pneu a eternit.

Svoz elektroodpadu
	a objemného odpadu
V sobotu 7. května 2022 přijímáme objemný odpad
a elektroodpad na těchto místech od 9:00 do 12:00 h:

Program rozvoje Obce Mokrovraty představuje střednědobý koncepční materiál, ve kterém obec definuje hlavní oblasti rozvoje. Tento dokument je východiskem pro rozhodování obce v otázkách rozvoje a zároveň zvyšuje připravenost obce k získání externích finančních prostředků.
V letošním roce je třeba Program rozvoje obce aktualizovat, a proto bude
do schránek občanů doručen dotazník, týkající se života v obci, který jim
umožní vyjádřením svého názoru budoucí rozvoj ovlivnit. Formulář dotazníku pro elektronické vyplnění bude k dispozici rovněž na webových
stránkách obce.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 9. dubna 2022 se uskuteční svoz nebezpečného
odpadu na těchto místech:
► Pouště, náves
► Mokrovraty, před obchodem

mokrovratský zpravodaj 

09:39 – 09:49 h
09:54 – 10:04 h

► Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
► Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky,
ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech odkládat zdarma v přiměřeném množství.

Upozorňujeme občany, aby tento odpad neodkládali mimo
přistavený kontejner a mimo stanovenou dobu sběru!

Pneumatiky nepatří do objemného odpadu!
Místa zpětného odběru pneumatik zajišťuje
společnost Eltma, www.eltma.cz (i Dokas Dobříš)

Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie,
monočlánky, zářivky apod.
42
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Sběr bioodpadu od dubna 2022
Příjem bioodpadu bude od 3. dubna 2022 opět každou neděli od 9:00
do 13:00 h ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech. Zároveň zůstává
možnost odkládat bioodpad do kontejneru na tomto místě i každé pondělí od 8:00 do 12:00 h. Na Velikonoční pondělí 16. dubna 2022 bude rovněž otevřeno.

Aktuality z naší školy
– duben 2022
Aktuality – duben 2022
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23. 4.	brigáda na školní zahradě – ZŠ i MŠ ve spolupráci s rodiči
29. 4.	dopoledne – průvod čarodějů a čarodějnic – ZŠ i MŠ
Vážení spoluobčané,
masopustní období skončilo v naší škole veselým karnevalem a už jsme se
těšili na blížící se jaro. Se zimou jsme se tradičně rozloučili vhozením vyrobené Morany do říčky Kocáby a říkankou: „Zimo, zimo, táhni pryč…“
Školní kolo recitační soutěže bylo letos na velmi dobré úrovni, žáci se důkladně připravili. Vítězové jednotlivých kategorií, Marek Hubený, Nicol Pilátová a Petr Hubený, budou naši školu reprezentovat 30. května na soutěži
v rámci okresu v Památníku Karla Čapka.
Poděkování patří rodičům dětí i těm spoluobčanům, kteří se zapojili
do POMOCI PRO UKRAJINU a přinesli materiální dary 14. března do školy.
Následující den byla sbírka předána firmě, která zajistila odvoz na Ukrajinu.
Přejeme všem klidné jarní dny, naplněné těšením se na Velikonoce a sílu
slunečních paprsků pro zlepšení nálady i zdraví.

1. 4.	divadelní představení:
„Velikonoce a kouzelný dědeček“ – ZŠ i MŠ

Kolektiv ZŠ a MŠ Mokrovraty

2. 4.	UKLIĎME ČESKO – Ukliďme Mokrovraty a Pouště
– zapojení dětí do úklidu obce
6. 4.	Velikonoce v hornickém domku – Příbram – ZŠ i MŠ
11. 4.	Den otevřených dveří (7.30 – 16.00 hodin) – ZŠ i MŠ
13. 4.	„Putování za velikonočním vajíčkem“
– tvořivé odpoledne s rodiči, vystoupení dětí
s velikonočním programem, jarmark
19. 4.	Den Země – v záchranné stanici Hrachov
u Sedlčan – ZŠ i MŠ
21. 4.	zápis do 1. ročníku ZŠ Mokrovraty (14.00 – 17.00 hodin)
44
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Základní a Mateřská škola Mokrovraty, okres Příbram
Mokrovraty 63, 262 03
reditelka@zsmokrovraty.cz, www.zsmokrovraty.cz, +420138593841, +420739470262, +420721273936

Zápis dětí do Mateřské školy v Mokrovratech
pro školní rok 2022/2023
Zápis dětí do Mateřské školy v Mokrovratech (podání Žádosti o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání) se bude konat dne 12. května 2022 od 14.00
do 17.00 hodin ve třídě MŠ. Rodiče (zákonní zástupci) s sebou přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, jejíž součástí je potvrzení o zdravotní způsobilosti
a řádném očkování.
V případě, že nemáte možnost si formulář vytisknout z webových stránek školy, bude rovněž připraven k vyzvednutí ve sborovně školy v pracovní dny od 6.30 hodin do 8 hodin nebo od 12 hodin do 15 hodin.

Přijímat se budou děti dle stanovených kritérií.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:
1.	Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž
vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné.
2.	Děti ze spádové oblasti Mokrovraty podle data narození (od nejstaršího
přihlášeného dítěte do počtu volné kapacity MŠ).
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,
které dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let.
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do mateřské školy:
1. D
 osažení věku zapisovaného dítěte dle ustanovení § 36, odst. 3) zákona
561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění.
2. Přiměřená tělesná a duševní vyspělost dítěte.
3. T
 rvalý pobyt dítěte v Mokrovratech (přednostně),
a to do naplnění kapacity.
Zápis do 1. ročníku Základní školy v Mokrovratech pro školní rok
2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14.00 do 17.00 hodin
v budově ZŠ Mokrovraty, v I. třídě – přízemí.
K zápisu se s rodiči dostaví děti, které nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší
věk šesti let a děti, které měly v minulém roce odklad školní docházky.
S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Náhradní termín: pátek 22. 4. 2022 (je nutno se předem domluvit, tel.:
318593841, e-mail: reditelka@zsmokrovraty.cz)
Zápis se skládá z formální části, v jejímž průběhu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a předloží rodný list
dítěte a svůj doklad totožnosti. Se souhlasem zákonného zástupce se druhá
část zápisu skládá z rozhovoru a dalších činností s dítětem, na jejichž základě lze orientačně posoudit připravenost dítěte vzhledem k očekávaným výstupům RVP ZV.
Rozhovor a další činnosti s dítětem, na jejichž základě škola orientačně
posuzuje školní zralost dítěte, jsou organizovány hravou formou a doba jejich trvání nepřesáhne 30 minut.
Bude-li žádat zákonný zástupce přijetí mladšího dítěte (§ 36, odst.3) školského zákona) či žádat pro své dítě o odklad (§ 37 školského zákona), je vhodné mít již v době zápisu k dispozici požadovaná odborná vyjádření.
Správní řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je vedeno pod registračním číslem. Výsledek zápisu se oznamuje zveřejněním seznamu dětí
pod přiděleným registračním číslem s uvedením výsledku zápisu.
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