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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
po koronavirové epidemii se pomalu vracíme k běžnému provozu a životu
ve městě. V průběhu května se otevřela Základní škola a Mateřská škola Nový
Knín, kde výuka probíhá dle stanovených podmínek. Doufejme, že v září již
bude škola fungovat v normálním režimu.
V souvislosti se školou musím uvést, že 28. 5. proběhne kolaudace stavebních
úprav půdních prostor na obou budovách, kde vznikly čtyři nové učebny. Jak
zřejmě víte, stavební úpravy si vyžádaly rozsáhlé vícepráce, kdy z původně čtyř
učeben došlo postupně k provedení zcela nových stropních konstrukcí, rekonstrukci učeben pod novými stropy a byla provedena také nová fasáda na budově č.p. 52. V rámci stavebních úprav došlo k vyřešení bezbariérového přístupu
až do podkrovních učeben a na ploché střeše školy byl vybudován pro potřeby žáků skleník a záhony. Vzhledem k rozsahu prací bychom rádi pro veřejnost
uspořádali den otevřených dveří, kde si budete moci nové prostory školy prohlédnout. Termín bychom oznámili v příštím čísle Novoknínského zpravodaje
a na webu města a školy. Dále se ve škole rozběhla rekonstrukce podlahy v tělocvičně, kde jsme obdrželi dotaci ve výši 1.187.534 Kč a celková výše investice je
2.014.650 Kč.
Od 25. 5. jsou otevřena dětská hřiště v Novém Kníně a Libčicích, kde proběhla údržba a nátěry herních prvků. Zároveň před otevřením byly všechny herní
prvky vydezinfikovány a dezinfekce bude dále prováděna vždy jednou týdně.
Muzeum Nový Knín se od 12. 5. také otevřelo návštěvníkům a za přijatých
opatření jej tak můžete opět navštívit. K výročí 75 let od ukončení 2. světové války připravilo muzeum výstavu, kterou v současné době můžete zhlédnout online na facebookovém profilu muzea.
Po schůzce vedení města se zástupci zlatokopů dále pokračují přípravy
na Mistrovství světa v rýžování zlata, které by se mělo konat od 17. do 23 srpna
v areálu dětského hřiště v Novém Kníně.
Jak jsem již avizoval v minulém čísle, začíná se na rozpočtu města projevovat
krize způsobená mimořádnými opatřeními. Ve srovnání s příjmy loňského roku
za měsíc květen došlo k poklesu příjmů o přibližně 700.000 Kč. Loni na účet města přišlo asi 2.200.000 Kč a propad příjmů za měsíc květen je tedy třetinový. Přes
nepříznivou finanční situaci připravujeme podání žádostí o dotaci na výtah pro
zdravotní středisko a na rekonstrukci komunikace v ulici V Jalovčinách. Dále
budeme realizovat investice z vlastních zdrojů, kde jejich rozsah bude značně
závislý na vývoji příjmů rozpočtu. Pro pokrytí propadu financí a chystaných investic připravujeme prodej stavebních pozemků „Na Tržišti“.
Přeji Vám co nejlepší návrat do běžné reality.
Petr Chmelík, starosta města
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 34/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 28. 4. 2020
USNESENÍ č. 1 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

vých atrakcí na novoknínské pouti
v roce 2021 a konstatuje, že v současné době nebude uzavírat smlouvu na umístění atrakcí na novoknínské pouti. Toto bude řešeno začátkem roku 2021.

USNESENÍ č. 2 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín revokuje své usnesení č. 13-32/2020-RM ze
dne 30. 3. 2020, kdy text „prodloužení pracovní smlouvy paní A. H.
na dobu určitou, a to 12 měsíců“
se mění na „prodloužení pracovní
smlouvy paní A.H. na dobu určitou,
a to 2 měsíců do 30. 6. 2020.“

USNESENÍ č. 5 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost paní Z.M. o odkoupení části pozemku parc. č. 580/2 v k.ú. Kozí
Hory z důvodu parkování 3 osobních automobilů a konstatuje, že
předmětnou část pozemku prodávat
nebude, ale je možný jeho pronájem za splnění podmínky zachování průjezdnosti stávající komunikace, doby pronájmu na dobu určitou,
a to jeden rok s výpovědní lhůtou
1 měsíc a cenou 100 Kč/m2.

USNESENÍ č. 3 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost společnosti ARC OFFICE s.r.o.
zastoupené panem F.S. o závazné
stanovisko k projektu pro povolení stavby „Úprava domu č. 321 Nový
Knín“ v katastrálním území Starý Knín na pozemcích č. parc. 36,
424/4, 60/2 a souhlasí s předloženou projektovou dokumentací
za splnění podmínek daných územním plánem Nového Knína.

USNESENÍ č.6 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala dopis firmy REMA o zpětném odběru elektrozařízení a konstatuje,
že v současné době má zpětný odběr
vyřešen.

USNESENÍ č. 4 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost F. K. o umístění pouťo-

USNESENÍ č. 7 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
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žádost Linky bezpečí, z.s. o finanční podporu na provoz Linky bezpečí a konstatuje, že vzhledem k současnému stavu a předpokládanému
poklesu příjmů města nyní finančně
Linku bezpečí nepodpoří.

zen a duben i ostatním nájemníkům
nebytových prostor na zdravotním
středisku v Novém Kníně.
USNESENÍ č. 11 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost společnosti AGRO VajKub s.r.o.
o pronájem pozemku parc. č. 646/1
v k.ú. Nový Knín a parc. č. 135/1 v k.ú.
Starý Knín a konstatuje, že pronájem pozemku parc. č. 135/1 v k.ú.
Starý Knín není možný z důvodu již
existující nájemní smlouvy na tento
pozemek a pozemek parc. č. 646/1 nelze pronajmout z důvodu uvažovaného prodeje tohoto pozemku.

USNESENÍ č. 8 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí jedinou došlou nabídku firmy
PUBLIKON BOHEMIA s.r.o. na koupi
pozemku parc. č. 106/77 v k.ú. Sudovice a doporučuje zastupitelstvu města na svém zasedání schválit prodej
výše uvedenému zájemci.
USNESENÍ č. 9 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala došlé žádosti o přidělení městského bytu 1+1 v bytovém domě č.p. 423
na sídlišti v Novém Kníně a přiděluje tento byt B. H.

USNESENÍ č. 12 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala návrh pana Z. H. a P. Z. na úpravu
hranic pozemků parc. č. 1/1, 1/2, 1/6,
721, 7/2 ve vlastnictví pana Z.H. a P.Z.,
a pozemků parc. č. 2, 5/1 ve vlastnictví města Nový Knín a pověřuje starostu města projednáním navrhované úpravy hranic na místě.

USNESENÍ č. 10 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost MUDr. T.G. o snížení, resp.
odpuštění nájmu za měsíc březen
a duben 2020 z důvodu významnému omezení výkonů a plateb pojišťoven, schvaluje snížení nájmu
za měsíc březen a duben 2020 o polovinu a pověřuje starostu města projednat snížení nájmů na měsíc bře-

USNESENÍ č. 13 - 34/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost M.S. na snížení nájmu pro dětskou skupinu ČÁP a schvaluje snížení nájmu za měsíc duben a květen
na polovinu, tedy 4.000 Kč/měsíc.
Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 28. 4. 2020
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Usnesení č. 35/20 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 11. 5. 2020
USNESENÍ č. 1 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 5 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí informaci starosty města
o neúspěšné žádosti o dotaci na akci
„Obnova místní komunikace a dešťové kanalizace po přívalovém dešti v Novém Kníně“.

USNESENÍ č. 2 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje schvaluje odpuštění zbývajícího
dluhu ve výši 20.000,- Kč panu J. Š.
po řádném splacení dluhu v původní výši 404.073,- Kč.

USNESENÍ č. 6 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost o vyjádření k objízdné trase
a přechodnému dopravnímu značení při úplné uzavírce sil. III/114 Stará
Huť, ulice Knínská a souhlasí s navrženou objízdnou trasou.

USNESENÍ č. 3 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala dopis JUDr. P.Č., zastupujícího pana M.P. ve věci vyklizení nepovolené skládky ve Starém Kníně
a pověřuje starostu města odpovědí ve smyslu, že Město Nový Knín
nesouhlasí s argumenty právního
zástupce pana M.P. a trvá na vyklizení nepovolené skládky.

USNESENÍ č. 7 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 15/2020 na Sociální
fond regionu Brdy - Vltava ve výši
117.080,- Kč mezi Brdy – Vltava, o.p.s.
a Městem Nový Knín.

USNESENÍ č. 4 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost společnosti ARRIVA o použití přeplatku z vyúčtování ostatní dopravní obslužnosti za rok
2019 z důvodu pokrytí výpadku
tržeb od cestujících způsobeným
opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19 a neschvaluje zapojení tohoto přeplatku z důvodu nesdělení, o jakou částku by
se jednalo a nekomunikace společnosti ARRIVA.

USNESENÍ č. 8 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
zajištění svozu TKO pro občany Nového Knína s tím, že do 31. 12. 2020
je zajištěn svoz firmou DOKAS Dobříš s.r.o. a doporučuje Zastupitelstvu
města Nový Knín vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele služeb
svozu TKO pro Nový Knín.
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USNESENÍ č. 9 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje hospodářský výsledek Základní
a Mateřské školy Nový Knín za rok
2019 a rozdělení fondů. Hospodářský výsledek a rozdělení fondů je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

č. 570/4 v k.ú. Nový Knín, obec Nový
Knín, kdy prodej bude uskutečněn
nejvyšší nabídce, a to na zasedání Zastupitelstva města Nový Knín,
stanovuje minimální cenu prodávaného pozemku na 1.500,- Kč za m2
a pověřuje starostu města zadáním
rozdělení výše zmíněných pozemků
na tři stejné pozemky o výměře cca
810 m2, které budou následně předmětem prodeje.

USNESENÍ č. 10 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Nový Knín za rok 2019.

USNESENÍ č. 12 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
nájemní smlouvu na pozemek parc.
č. st. 64 v k.ú. Sudovice, obec Nový
Knín mezi Lesy České republiky,
s.p. a Městem Nový Knín.

USNESENÍ č. 11 - 35/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 570/10, části pozemku
parc. č. 570/8 a části pozemku parc.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 11. 5. 2020

Pozvánka
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek dne 25. 6. 2020 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici.
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SDĚLENÍ RADNICE
Poděkování paní Rampasové
Městský úřad děkuje paní VadimířeRampasové za nezištné rady
a práci spojenou s úpravou prostoru na náměstí pod kašnou.

Seznam plánovaných odstávek přerušení elektrické
energie v období od 2. 6. – 3. 6. 2020
02.06.2020 (07:30 - 14:00) - PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA: NOVÝ KNÍN – NOVÝ KNÍN
Nový Knín:

parc. č. 835

Tyršova:

92, 109, 190, 201, 204, 236, 251, 261, 270, 271, 272, 273,
287, 295, 373, 378, 401, parc. č. 689/1

03.06.2020 (07:15 - 15:30) - PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA: NOVÝ KNÍN – NOVÝ KNÍN
Havlíčkova:

1 5, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 52,
167, 183, 198,

Na Flusárně:

24, 25, 26, 27, 28, 170, 176, 182, 211,

Na Hůrkách:

14, 60, 66, 67, 86, 91, 96, 99, 104, 105, 206, 297, 395

Na Potůčku:

33,

náměstí Jiřího z Poděbrad:

403,

Nový Knín:

4 89, E21,

Sudovice:

111,

Sudovická:

3 0, 31, 32, 172, 200, 202, 205, 209, 237, 242, 243, 250, 252,
255, 256, 266, 274, 275, 386, 481,

Ve Vrbičkách:

467,

Žižkova:

42, 43,
8
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03.06.2020 (07:15 - 15:30) - PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA: NOVÝ KNÍN – SUDOVICE
Pod Zámkem:

parc. č. 100/75

Sudovice:

2 , 8, 16, 29, 42, 47, 48, 51, 53, 56, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 78,
79, 84, 85, 86, 87, 93, 95, 114, č. 1061420, č. 1061426, č.
1061428, parc. č. 100/63,

10.06.2020 (08:30 - 12:00) - PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA: NOVÝ KNÍN – NOVÝ KNÍN
Čapkova:

454, 512,

Havlíčkova:

399

náměstí Jiřího z Poděbrad:

1, 2, 3, 63, 64, 402, 403, 460

Nový Knín:

453, č. 923582, č. 941484, č. 1060827, č. 1060831,
č. 1060833,

Sídliště

 04, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 422, 423, 424, 425,
4
426, 427, 428, 429, 437, 438, 439,

Vilová:

84, 189, 199, 257, 259, 262, 264, 268, 296, 433, 434,

Zahradní

10, 12, 207,

Žižkova:

 , 7, 8, 9, 13, 44, 45, 65, 168, 179, 212, 213, 217, 234, 235,
6
389, 487, parc. č. 590/15,

10.06.2020 (12:00 - 14:30) - PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA: NOVÝ KNÍN – SUDOVICE
Ledrenská:

134, 135, 138, 139, 140, parc. č. 106/90,

Pod Zámkem:

128, 129

Sudovice:

142, parc. č. 106/76,

10.06.2020 (12:00 - 14:30) - PLÁNOVANÁ ODSTÁVKA: NOVÝ KNÍN – NOVÝ KNÍN
Nový Knín:

parc. č. 106/72

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude
plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno
způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
9
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Upozornění na šetření pitnou vodou
Žádáme občany, aby v následujících letních měsících
zacházeli šetrně s vodou, ať už ze svých studní, nebo
z městského vodovodu.
Upozorňujeme, že napouštění bazénů, časté zalévání
a plýtvání s pitnou vodou zhoršuje již tak nízký
stav podzemní vody.

Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

Prodej pozemku
Město Nový Knín zveřejňuje záměr prodeje pozemků parc. č. 570/10,
část parc. č. 570/8 a část parc. č. 570/4 v k.ú. Nový Knín, obec Nový
Knín. Prodej bude realizován třem nejvyšším podaným nabídkám,
kdy minimální nabídkovou cenu za 1m2 stanovila Rada města svým
usnesením č. 11 - 35/2020 - RM ze dne 11. 5. 2020 na 1.500,- Kč. Zmíněné pozemky budou pro účel prodeje rozděleny na tři stejné pozemky o výměře cca 800 m2, kdy nejvyšší podaná nabídka bude mít výhodu volby pozemku, druhá rovněž a třetí nejvyšší nabídce bude prodán zbývající pozemek. Snímek z katastrální mapy, fotodokumentace
a další dokumenty jsou zveřejněny na webu města.
Žádosti o koupi výše uvedených pozemků lze podávat do 24. 6. 2020
do 16:00 hod. na MěÚ Nový Knín v zalepené obálce označené „PRODEJ
POZEMKU – NEOTVÍRAT“.
Otevírání obálek a následné schválení prodeje pozemku bude provedeno na řádném zasedání zastupitelstva dne 25. 6. 2020 konaném v podkroví radnice v Novém Kníně. Podmínkou pro schválení prodeje konkrétnímu žadateli je nutná jeho účast na zasedání zastupitelstva.
Bližší informace k prodávanému pozemku u starosty města.
Petr Chmelík – starosta města
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SLOŽKY
Kladení věnců – uctění památky
8. května 2020 tradičně jako každý rok a i přes složitou dobu plnou různých zákazů a nařízení náš Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín pokládal
věnce k pomníkům a hrobům II. světové války. Ceremoniál začal u pomníku na novoknínském náměstí Jiřího z Poděbrad v 10.00 hodin. Pokračovali jsme na hřbitov v Novém Kníně, hřbitov ve Starém Kníně a k pomníku na Kozích Horách. Dále v omezeném počtu jsme pokračovali na pietní
akt k pomníku do Záborné Lhoty. Po celou dobu akce jsme dodržovali dostatečné 2 metrové rozestupy a bohužel se mohlo celé akce zúčastnit maximálně 10 osob.
Lukáš Dragoun

Léto s ČÁPEM pro
předškolní děti
z Nového Knína a okolí
Představte si situaci, kdy se Vám
ze dne na den změní Váš životní rytmus. Zaběhlý chod domácnosti přestane fungovat, pracovní
možnosti se změní, rostou obavy
o zdraví dětí a celé rodiny…. Ze zaměstnané maminky tří dětí se rázem na dopoledne stává paní učitelka a před 12. hodinou se mění
ve školní jídelnu. Na naléhavé dotazy: ,,Mami, už bude oběd?“, se
snaží s trpělivostí a vlídností odpovídat: ,,Ano, miláčku, za chvilku.“ (i když právě smaží cibulku…). Odpoledne ji společně
s dětmi čekají práce na zahradě
a vedení školní družiny zároveň
(vracíme se k ,,pěstitelkám“). Večer se pak s ,,radostí“ může věno11
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vat neodkladným pracovním povinnostem, aby mohla její pracovní doba
ráno volně navázat na povinnou školní docházku.
Možná Vám to něco připomíná? Možná si říkáte, jak je to možné? A možná
i Vy podobné situace právě prožíváte. Myslím, že právě v tuto chvíli potřebují maminky akutně pomoci. To na nás záleží, jaká atmosféra bude u nás doma
panovat. Utváříme domov, teplo domova, péče o děti, učení se s dětmi, plánování nákupů, vaření a mnohdy i pracovní povinnosti. Jistě je mnoho tatínků,
kteří v tuto chvíli pomáhají, jak jen mohou, a snaží se být maminkám oporou,
ale ve většině rodin je tatínek stále ten, kdo rodinu živí a do práce chodit prostě musí. Čas, energii a trpělivost na učení s dětmi už pak často nemá. (Omlouvám se všem tatínkům-mužům, kteří zvládají zastávat vícero rolí a dělat více
věcí najednou. Vycházím pouze z pozorování svého okolí.)
Proto Vám od 1. 7. 2020 nabízíme možnost zajištění péče o Vaše děti v dětské skupině Oranžový Čáp v Novém Kníně a Zelený Čáp v Sudovicích.
Letní programy v dětské skupině jsou vhodné pro děti od 2 let do nástupu
do ZŠ. Kapacita je vždy pouze 12 míst a provoz je od 7:00 do 17:00 hod. Při provozu dbáme na veškerá hygienická opatření (dodržujeme doporučení KHS
pro MŠ) a snažíme se trávit co nejvíce času v přírodě.Cena letního týdenního
programu je pouze 500 Kč a zahrnuje personální zajištění péče, program, výtvarný materiál, animační program. Stravné není součástí ceny. Více o provozu, stravování, volné kapacitě, podmínkách přijetí atd. Vám ráda sdělí hlavní
lektorka Oranžového Čápa paní Zuzana Kunteová na tel.: 737 468 814 a lektorka Zeleného Čápa Libuška Urbanová tel.: 603 176 969.
Týdenní program je obdobný jako v běžném roce s tím rozdílem, že s dětmi
častěji podnikáme delší výlety, trávíme čas u vody nebo vodními hrátkami.
DS Oranžový Čáp měl vždy trochu nevýhodu ve svém umístění na náměstí v Novém Kníně. Je to sice místo skvěle dostupné, lze tu zaparkovat
a nakoupit si, dojít na zmrzlinu. Na druhou stranu je trochu obtížnější dostat se s malými dětmi do přírody nebo na hřiště. Proto jsme se rozhodli, že
častěji než dříve budeme využívat soukromou zahradu, kde je pro děti
možnost kontaktu se zvířátky (kočička, přítulné slepičky), pískoviště
a skluzavka, houpací síť, dětský bazének atd. Na rozdíl od minulých let
plánujeme trávit s dětmi čas venku i odpoledne, protože zahrádka je od školky nedaleko. S využíváním naší zahrady bychom chtěli pokračovat i v dalším školním roce. Stále přijímáme přihlášky na školní rok 2020/2021. Pokud uvažujete o tom, že dáte dítě do některé naší dětské skupiny, neváhejte
a podejte si přihlášku včas, volných míst nebude mnoho. Věřím, že se tato informace dostane všem, kteří to potřebují.
Těším se s Vámi na viděnou u ČÁPA!
Míša Sarnovská - maminka/učitelka/kuchařka/ředitelka o. p. s. ČAP, www.dccap.cz
a Johana Dvorská - maminka /lektorka /předsedkyně správní rady o. p. s. ČAP/majitelka zahrady
12
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LÉTO NABÍDNE OUTDOOROVÉ
TÁBORY PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ.
S ANGLIČTINOU
V Mníšku pod Brdy vzniká nový zájmový spolek HERAW, který se chce
zaměřit na zážitkové vzdělávání dětí i dospělých, pobyt venku, osobní
rozvoj a posílení měkkých dovedností. Jedním z důležitých cílů je
obnovení vztahu dětí ke vzdělávání. Tento rok zahájí letními tábory
pro děti, dospívající, ale i rodiče s dětmi a postupně rozšíří svou činnost
o další zájmové a vzdělávací aktivity.
„Na léto jsme připravili tři týdenní turnusy příměstských táborů (campů), které budou zaměřené na volný pohyb v přírodě. Zároveň chceme dětem do programu hravou formou integrovat angličtinu, bez které se v dospělém životě už
jen těžko obejdou. Ale nebude to žádné nudné opakování slovíček, cizí jazyk si
budou osvojovat všemi smysly, hlavně v pohybu,“ říká spoluzakladatelka spolku Petra Vaňková. „Uvědomujeme si, že nabídka zajímavých zájmových aktivit pro dospívající, ale i pro rodiče s dětmi je tu na léto velmi omezená. Proto se
chceme víc věnovat starším dětem, ale i celým rodinám,“ doplňuje.
LEZENÍ, SURVIVAL A VŠESTRANNÝ POHYB
S ANGLIČTINOU. V PŘÍRODĚ
Tři turnusy, tři témata. „Lezení a volný pohyb v přírodě je nám oběma velmi
blízké, stejně jako práce s dětmi. Upřednostňujeme partnerský přístup založený na důvěře. Podporujeme rozvoj měkkých dovedností, jako je komunikace,
spolupráce, otevřenost, respekt, zodpovědnost, vnitřní motivace a emoční inteligence,“ říká druhý spoluzakladatel a rodilý Američan Thomas Vejrážka.

A co znamená název HERAW?
Jde vlastně o zkratku
HOLISTIC, EDUCATION,
REALIZING/REINTEGRATING, AWARENESS,
WORLDWIDE.

13

5 / 2020

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

Příměstské tábory 2020
CAMP SURVIVAL (13.- 17. července 2020)
Dobrodružství v přírodě je pro všechny holky i kluky, kteří rádi tráví čas
venku a chtějí rozvíjet své schopnosti umění přežít. Během týdne se naučíš
rozdělat oheň, postavit přístřešek, poznávat les. Budeme vařit na ohni i vyřezávat nádobí. Těšit se můžeš na přespání v lese, spoustu pohybových her,
lezení a lanové aktivity. Camp bude probíhat v češtině i v angličtině s rodilými mluvčími. Tábor nemá žádné zázemí a venku budeme za každého počasí. Je vhodný i pro rodiče s dětmi.
VŠESTRANNÝ POHYB (10. – 14. srpna 2020)
Naučíš se všestrannému pohybu s vlastní vahou jako například stojku, lezení, plazení, ale i zdravé běhání a prvky z bojového umění. Budeme se
učit vytrvalosti, rovnováze a koordinaci těla. Budeme se také protahovat,
správně dýchat a meditovat. Naučíme tě různé automasážní a relaxační
techniky. Camp bude probíhat v češtině i v angličtině s rodilými mluvčími
venku v okolí Mníšku pod Brdy. Vhodné i pro anglicky mluvící děti.
LEZECKÝ CAMP (17. – 21. srpna 2020)
Naučíš se základy lezení a jištění na skalách, slaňovat a různé druhy uzlů.
Budeme zachraňovat zraněného kamaráda, překonávat nízké lanové překážky, lézt po stromech a v případě deště polezeme na umělé stěně. Budeme hrát spoustu her, koupat se v řece, rozdělávat oheň, tvořit a třeba i přespíme venku. Camp bude probíhat v češtině i v angličtině s rodilými mluvčími v Černolických skalách, v okolí Mníšku a v Srbsku.

Cena: 3.500,- /osoba a turnus
SLEVA 15 % pro děti z našich kroužků
Sleva pro rodinu 10 %, sleva na 2 a více turnusů 10 %
Více informací a přihlášky na http://heraw.cz/camps/

Petra Vaňková
Lezení na skalách a ještě raději v horách je mojí velkou vášní. Proto jsem
ráda, když ji mohu předávat dál. Učím lezení a pohybu ve volné přírodě děti
od těch nejmenších v lesní školce Sedmikvítek, kterou jsem spoluzaložila,
až po ty starší v lezeckém kroužku a na letních táborech. Moc mě baví sle14
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dovat, jak poznávají své možnosti, překonávají
strach a rozvíjejí se. Baví mě rozzářené oči dětí,
když lezeme po skalách, po stromech, trénujeme rovnováhu na slacklině, podnikáme výpravy
do přírody, vaříme na ohni a poznáváme les.
Thomas Vejrážka
Protože pocházím z velkoměsta (L.A.) v USA, kde
jsem žil 20 let, okouzlila mě krása české přírody
a lesů. Začal jsem lézt po skalách, střílet z luku
a hrát na domorodé hudební nástroje (šamanský buben, brumle, didgeridoo). Věnuji se vědomé práci s tělem prostřednictvím bojových sportů a svobodného pohybu. Vnímám člověka jako
kompletní hmotné a energetické tělo, ve kterém
sídlí mysl. Snažím se ke všemu přistupovat jako
partner a svobodná bytost, a jednat tak i s každým člověkem a přírodou. Děti mají tento přístup už přirozeně, a proto bych rád, aby si ho
zachovaly. Baví mě předávat dětem schopnost
poznávat samy sebe a svobodně se rozvíjet. V pohybu, v uvažování a v komunikaci.

KONANÉ AKCE
Mistrovství světa v rýžování zlata
V měsíci květnu proběhla schůzka zástupců města a Klubu zlatokopů,
kde bylo dohodnuto pokračování v přípravách na konání Mistrovství
světa v rýžování zlata 2020 v Novém Kníně.
V současné době, pokud se počet nakažených onemocněním COVID-19 nezvýší, Mistrovství světa v rýžování zlata v Novém Kníně proběhne. Vzhledem k současnému vývoji koronaviru ve světě se předpokládá zhruba poloviční účast závodníků bez přítomnosti zámořských zlatokopů. Rozsahem
bude tedy akce podobná mistrovství České a Slovenské republiky, které se
zúčastňují i zlatokopové z okolních evropských zemí.
Vypadá to, že město Nový Knín o tuto prestižní soutěž nepřijde.
Petr Chmelík, starosta města
15
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Plánované akce Letního kina Nový Knín
10. července 2020 se uskuteční v letním kině koncert

Václava Neckáře a skupiny Bacily.
3. a 4. července proběhne koncert

skupiny Škwor.

29. srpna 2020 opětovně tradičně

Tři sestry.

Prodej vstupenek Městský úřad Nový Knín a pokladna letního kina.

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Dne 14. 6. 2020 oslaví významné životní jubileum – krásných
90 let - paní Miloslava Smělá. Hodně zdraví přeje Jiřina,
Zděnek a Anna s rodinami.

Výměna bytu
Vzhledem k plánované privatizaci obecních bytů nabízíme
nájemcům v bytech 2+1 výměnu za menší obecní byt 1+1.
Telefon : 737 301 131.

16
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Pouze příležitosti
Jistá náboženská organizace pořádala své četné konference vždy v hotelu,
v jehož hale bylo na stěně velkými písmeny vyvedeno motto: NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ PROBLÉMY, POUZE PŘÍLEŽITOSTI - tak začíná jeden z krátkých
příběhů z Modlitby žáby od známého jezuitského kněze Anthonyho de
Mella (1931 – 1987). Letos postihla planetu Zemi (a to včetně našeho města)
pandemie choroby Covid-19 způsobované koronavirem, který dostal zkratku SARS-CoV-2.
V době, kdy píšu tento článek, se zdá být u nás a v sousedních zemích
na ústupu (přestože zaznívají varování před možnou další vlnou na podzim), přičemž se to začalo týkat i těžce zasažená Itálie (například na Ledru
se k 30. dubnu nakazilo 161 lidí, třicet z nich zemřelo a 71 se uzdravilo – tj.
celkem tam bylo 60 nemocných; zatímco k 21. květnu bylo celkem 171 nakažených, počet zamřelých zůstal na třiceti a uzdravilo se 112 lidí – tj. aktuálně nemocných bylo 29 osob), jinde je bohužel na vzestupu (v době psaní tohoto článku zejména v USA, Rusku, či nově v Brazílii) 1.
Každopádně svět začal mít problém – a s ním mnozí z nás. Nebo jde
o příležitost?
Byla zavedena karanténní opatření – uzavřeny hranice, omezen pohyb.
Všichni jsme mimo jiné měli svůj pohyb omezit na nejnutnější případy – nutné nákupy, návštěvy lékaře, nejnutnější úřední záležitosti. Abychom se z té
karantény nezbláznili úplně, zůstala nám zde naštěstí ještě jedna důležitá
výjimka: možnost návštěvy parků a přírody.
A tady byla ta příležitost. Podívat se znovu do lesů, luk a polí kolem města, kam jsem se dlouhou dobu nepodíval, protože jsem jezdil objevovat kraje
vzdálenější. A když už byla ta karanténní opatření vyhlášena, rozhodl jsem
se je vzít za slovo – snažil jsem se vyhýbat souvisle zastavěným místům a jít
opravdu jen přírodou. A tak jsem obcházel Chramiště a Kozí Hory po polích
a loukách (zajímavý je například pohled na Chramiště z pole po jejich východní straně), abych se dostal do Lurd, i při cestě odtamtud domů jsem se
snažil vyhnout zástavbě – pouze těm chatám u Kocáby na okraji lesa jsem se
úplně vyhnout nedokázal.
Vždy na Bílou sobotu se již léta koná akce Mrskni sebou na Besednou –
zprvu jako demonstrace snahy obnovit na jejím vrcholu Drtinovu rozhled1

	Světové statistiky vývoje pandemie lze sledovat například na webu https://www.worldometers.info/coronavirus/. Aktuální statistiky z Autonomní provincie Trento (včetně stavu v jednotlivých obcích) se nacházejí na adrese https://patn.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/30d39ef2c83a47d285512a4685235843. Ta je značně nezapamatovatelná, pro ty, kdo budou tento článek číst v tištěné verzi Novoknínského zpravodaje,
bude proto jednodušší zadat si adresu webu provincie (http://www.provincia.tn.it) a tam
kliknout na tlačítko Mappa Coronavirus při jeho pravém dolním rohu.
17
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nu, která tam v letech 1926 – 1967 stávala, pak jako pravidelná hromadná
návštěva nové rozhledny. A zrovna letos, na kdy připadalo páté výročí slavnostního otevření (byť rozhledna byla stavebně dokončena již v prosinci
2014) pořádání této hromadné akce zabránila opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Spousta lidí se rozhodla na Besednou i tak vyrazit, i proto, že rozhledna ani v době pandemie uzavřena nebyla (jen bylo žádoucí
dodržovat odstupy apod.), takže vrchol toho dne prázdný rozhodně nebyl.
Napadlo mě tedy vyrazit si po delší době na Besednou také. Po delší době –
od roku 2016 jsou Velikonoce čtyřdenní a škoda na tak prodloužený víkend
někam nevyrazit. Letos ovšem byl volný pohyb osob omezen, takže cesta někam ven nepřicházela v úvahu a Besedná se přímo nabízela. Protože jsem se
však nechtěl podílet na přílišném shlukování lidí, rozhodl jsem se zvolit si
jiný den – totiž Velký pátek. A také jsem musel udělat něco s trasou. Chodit se
přece může pouze do přírody, zatímco obvyklá cesta z Nového Knína na Besednou vede přinejmenším přes dvě vesnice: Zábornou Lhotu a Chotilsko
(nebo Korkyni a Chotilsko). Pravda, nebezpečí postihu by bylo minimální
a riziko nákazy také, ale když už byla ta opatření přijata, chtěl jsem dokázat
aspoň sám sobě, že to zvládnu. Místy jsem musel jít cestou necestou přes louku či přes pole. Prostřední Lhotu jsem obcházel podél severního okraje, Lipí
kolem jižního. A díky snaze vyhnout se zastavěným územím jsem poprvé
za svůj život šel přes kopec, který se nachází za východním okrajem Chotilska a navzdory výrazně menší výšce (417 m) ve srovnání s Besednou (496 m)
se nazývá Hora. A pak se prodíral mezi elektrickým ohradníkem a západním břehem Velkého chotilského rybníka a pak obcházel Pánkov po jižní
straně. Ale povedlo se.
Některé další cesty mi žel zkomplikovaly problémy se zdravotním stavem
(v době uzávěrky minulého čísla jsem pobýval na neurologii v příbramské
nemocnici) včetně omezené doby vycházek při neschopence (takže se bohužel nebudu moci dostavit ani na červnové zasedání zastupitelstva), ale možná i to je příležitost udělat něco, na co dosud nebyl čas.
A na závěr? Myslím, že by byla škoda čtenářky a čtenáře ošidit o ten „nakousnutý“ příběh od pátera Anthonyho de Mella. Takže tady je celý:
Jistá náboženská organizace pořádala své četné konference vždy v hotelu, v jehož hale bylo na stěně velkými písmeny vyvedeno motto: NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ PROBLÉMY, POUZE PŘÍLEŽITOSTI.
K recepci přišel jakýsi muž a prohlásil: „Promiňte, ale mám problém.“
Recepční vykouzlil úsměv a pravil: „U nás žádné problémy nejsou, pane.
Pouze příležitosti.“
„Říkejte si tomu, jak chcete,“ odsekl muž netrpělivě, „ale dali jste mi pokoj,
ve kterém už bydlí nějaká ženská.“
Miloš Hlávka
18
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Poděkování
„Děkuji panu starostovi a zastupitelstvu města za blahopřání k mým
narozeninám. Jan Hejna“

Jubilanti měsíce
Hlavním červnovým oslavencem je paní Miloslava Smělá, která oslaví
své neuvěřitelné narozeniny. Jubilanty tohoto měsíce jsou paní Věra Holečková, paní Ludmila Pokorná, pan Bohumil Křivonoska, pan Karel
Němec a pan Štefan Hamar. Půlkulatiny slaví pan Stanislav Nechyba,
pan Bohumil Blažej a pan Stanislav Matějíček. Přejeme všem spoustu
zdraví a dobré pohody.

Vzpomínáme
Dne 6. června to bude 10 let, co nám zemřela naše maminka a babička Marie Pecharová. Vzpomínají syn Pepa a dcery Drahuš a Jindra
s rodinami.
Kdo měl rád, nezapomene, kdo znal, s námi vzpomene
Dne 13. 6. to bude 10 let, co nás opustila paní Marcelka Urnerová,
29. 6. to bude již 21 let, co nás navždy opustil pan František Urner,
který by se 30. 6. 2020 dožil 100 let. Stále vzpomíná syn František,
Sedlčany.

INZERCE

PRODÁM VELKOU MÍCHAČKU.
INFORMACE NA TEL.: 737 301 131.
CENA DOHODOU.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 5/2020 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 6. 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: čtvrtek 25. června 2020.
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Květen 2020

Vzpomínáte?!
Tak protentokrát jsme si mohli o něčem podobném nechat jednom zdát.
Žádný déšť nenahradí deficit v doplňování hladiny podzemní vody postupným odtáváním sněhu.To nám v letních měsících nepříjemně připomenou studny. Obecní vodovod je rovněž napájen podzemní vodou, jejíž kvalita je v době letních měsíců silně ovlivněna nadměrnými výkyvy v jejím
odběru. Napouštění zahradních bazénů či zalévání zahrad pitnou vodou,
to samo o sobě výrazně navyšuje běžnou spotřebu vody v domácnostech.
A problém je ještě umocněn tím, že nadměrný odběr vody k těmto účelům
zpravidla není rovnoměrně rozložen v průběhu celého dne. Výzva k šetření vodou není samoúčelná. Pokud ji nebudeme respektovat, staneme se závislými na vodě balené, případně donášené z cisteren na návsích (bude-li
je z čeho plnit).

I
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 11. 5. 2020
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.
Zastupitelstvo usnesením schválilo
•	udělení čestného občanství obce •	žádost E. N. o pronájem hrobovéChotilsko panu Jiřímu Šťástkovi
ho místa na veřejném pohřebišti
st. za zásluhy o rozvoj obce,
Živohošť,
•	účetní závěrku obce Chotilsko •	smlouvu o smlouvě budoucí
za rok 2019,
o umístění stavby kabelového ve•	závěrečný účet obce Chotilsko
dení NN,
za rok 2019 bez výhrad,
•	nabídku HELIOS Fenix na dodáv•	rozpočtové opatření č. 3/20 s naku modulu užívaného informačvýšením příjmů o 444,5 tis.Kč
ního systému,
a výdajů o 577,5 tis.Kč,
•	směnu pozemků o paritní rozlo•	finanční spoluúčast obce ve vyze, a to parc.č. 296 a parc.č. 293
jmenovaných položkách při přev k.ú Sejcká Lhota za pozemkládce vodovodního řadu mimo
ky parc.č. 186/2 a část pozemku
pozemky parc. č. 44 a parc.č. 45/1
parc.č. 352 v k.ú. Hněvšín,
v k.ú Chotilsko,
•	zprávu hodnotící komise a výběr
•	likvidaci dvou nedobytných pododavatele dopravního automohledávek odpisem z podrozvahobilu pro SDH Chotilsko,
vého účtu,
•	veřejnoprávní smlouvu o poskyt•	žádost k výstavbě ČOV na poz.
nutí dotace ze Středočeského fonparc. č. 98/3 v k.ú. Záborná Lhota,
du životního prostředí a zeměděl•	prodej automobilu KIA K 2500
ství na akci „Rybník Kuchyňka“,
valník z majetku obce zájemci
přihlášenému k záměru prodeje,
II
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•	pověření kontrolního výboru ZO
prověřením pracovních smluv se
zaměstnanci OÚ,
•	vyřazení z majetku projektové
dokumentace k nerealizované
stavbě „řadové domy Chotilsko“,
•	podání žádosti na Státní fond životního prostředí ke spolufinan-

cování opravy a odbahnění rybníka Kuchyňka,
•	vyhotovení znaleckého posudku o stavu komunikace II/102
v místě hráze rybníka Kuchyňka
v Mokrsku

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	žádost o prodej z majetku obce •	zakoupení inzerce v deníku MF
objektu prodejny nebo restaurace
DNES,
v Prostřední Lhotě,
•	žádost o finanční příspěvek
•	návrh smlouvy o smlouvě buna akci „Cihlafest“,
doucí o zřízení věcného břemene •	zakoupení inzerce z prezentační
s dohodou umístění stavby kabenabídky „Stopa bezpečí“,
lové vedení VN v trase Hněvšín- •	žádost o udělení souhlasu s rozšíSejcká Lhota,
řením přístavu o testovací molo
•	žádost o prodej pozemků z majetna Živohošti.
ku obce v k.ú. Hněvšín,
Zastupitelstvo vzalo na vědomí k dalšímu projednání:
•	žádost vlastníků pozemků v lo- •	stanovení přechodné úpravy prokalitě Chotilsko-Okrouhlík o dovozu na silnici II/114 (Živohošstavbu příjezdové komunikace,
ťský most),
•	zprávu o výsledku přezkoumání •	rozhodnutí Státní plavební spráhospodaření obce v roce 2019,
vy o povolení vývaziště v lokalitě
•	protokol o kontrole plateb na veSmilovice,
řejné zdravotní pojištění,
•	monitorovací kalendář pro kou•	jednání ve věci nefunkčního vopací sezonu 2020,
dovodního řadu na Živohošti,
•	informaci Min. financí k agendě
•	nařízení Státní veterinární spráhazardních her,
vy k přijetí preventivních opat- •	informace k šíření onemocnění
ření k zamezení šíření nákazy
COVID-19.
moru včelího plodu,
•	zápis ze závěrečného jednání
KPÚ Chotilsko,

III
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AŽ ODLOŽÍME ROUŠKY
A VYSTRČÍME NOSY
… tak je vystrčme do přírody. Těší se na nás všechny místní destinace,
které jsme již dlouho nenavštívili – někteří možná nikdy. V celé své kráse
a s nabídkou výhledů od blízkého okolí až po vzdálené obzory nás přivítají obě zdejší rozhledny – ta starší na Veselém vrchu, i ta novější, Drtinova
na vrchu Besedná, nesoucí však bohatší historii své slavné předchůdkyně.
K oběma těmto vyhlídkám lze také dospět při putování po trasách naučných
stezek. Ty jsou zde tři: Vymyšlenská pěšina, Zlaté Psí hory a NS prof. Františka Drtiny. Každá z těchto tras nabízí na informačních panelech poučení o mnoha zdejších reáliích a nechť nás prosím neodradí fakt, že panely
i samo značení tras nejsou vždy na vztyčený palec (spíše jsou občas na vztyčený prostředníček), což obec hodlá v dohledné době postupně napravovat.
Cesta po NS Vymyšlenská pěšina, vedoucí stejnojmennou přírodní rezervací, nabídne poznání o životě v lese s jeho dřevinami, zvěří i ptactvem, připomene lesní hospodaření i historická řemesla v Povltaví. A krásný pohled
na Vltavu nabídne vyhlídka, ze které na hladinu již dlouhá léta shlíží socha
sv. Jana Nepomuckého.
NS prof. Františka Drtiny provází místy významnými svou historií a tradicí. Připomíná plaveckou a rybářskou historii regionu i místa již zaniklá, přibližuje svět hmyzu lesních porostů, hub, živočichů i tradici zdejšího
ovocnářství.Zastávkou je na ní také plavecký kostelík sv. Fabiána a Šebestiána na Živohošti.Odbočením z trasy lze navštívit osadu Hněvšín, rodiště
Františka Drtiny nebo také rozhlednu na Besedné nesoucí jeho jméno.
NS Zlaté Psí hory vede místy, kde zlato získávali již Keltové a kde je ke spatření řada středověkých i novověkých důlních prací. Stezka připomíná zlatou
historii regionu, je přehlídkou znalostí o zdejších ložiscích zlata, v současnosti z nejvýznamnějších v Evropě. Jednou ze zastávek na trase je původně průzkumná štola „Josef“, dnes školní pracoviště stavební fakulty ČVUT Praha.
Štola o celkové délce chodeb téměř 9 km je žel veřejnosti nepřístupná.
A kudy všude tam? Nejlépe je s předstihem začít v informačním centru
v Chotilsku. Množstvím letáčků i slovem obsluhy budeme nasměrováni,
kam nám bude libo.A když už do infocentra zavítáme, nenecháme si ujít alespoň zprostředkovaný pohled na přírodu středního Povltaví, a nejen na ni,
tentokrát ovšem v její historické podobě, v expozici Chotilského muzea věnované staré Vltavě. Jistě také další část stejných muzejních prostor svým
zaměřením zaujme. Jde o historii vzduchoplavectví se spoustou ukázek a informací zejména z oblasti horkovzdušných balonů. Svojí návštěvou toto muzeum poctili v roce 2016 také potomci průkopníků létání bez křídel bratrů
IV
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Montgolfierových. Líbilo se jim. Ale ani to není vše. Ve stejném objektu je
také Drtinova galerie, kterou v každé letní sezoně naplní svými díly či artefakty známí i méně známí vystavovatelé.
Tedy je čím se kochat, a to je před námi ještě další z místních zajímavostí, jakou je Křížovnický špýchar v Prostřední Lhotě, kde je na čtyřech podlažích prezentován ze všech možných pohledů život obyvatel středního Povltaví na přelomu 19. a 20 století. Také zde každoročně nechybí vložená výstava malířských děl současných méně známých umělců nebo fotografií,
pořízených v různých koutech světa našimi cestovateli.
A je-li tohle vše málo, můžeme se vypravit procházkou za vodníkem, čarodějnicí i svatými Petrem či Hubertem do okolí Záborné Lhoty, sídla jejich
tvůrce. Tak jen nazout boty, sbalit svačinu, vodu, mobil a vykročit – třeba
jen za nosem.
-JeF-

Dobrá nálada nad zlato, aneb hlavu vzhůru!
První květnovou sobotu v roce 2014 se na Mokrsku uskutečnil první ročník
happeningu DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO. Cílem akce bylo poděkovat všem
lidem za úsilí v boji proti těžbě zlata, a to nejen na Mokrsku. Akci podpořila
řada významných osobností České republiky. Lidé se sešli, aby si užívali života, zpívali, tančili, bavili se. To vše se odehrávalo navíc v naší krásné přírodě v blízkosti Vltavy. V rámci happeningu došlo k setkání zástupců různých spolků z České republiky, Španělska, Rumunska a Slovenska. Všichni konstatovali, že mnohem důležitější než těžba zlata je kvalita životního
prostředí.
Od té doby Spolek Veselý vrch ve spolupráci s obcí Chotilsko uspořádal
další ročníky DOBRÉ NÁLADY NAD ZLATO. Kromě zlata se postupně objevily další fenomény, které globálně ohrožují kvalitu života – stále větší nedostatek vody a letos epidemie Covid-19.
Pro letošní rok plánovali organizátoři upořádat 5. ročník DOBRÉ NÁLADY NAD ZLATO, a to v sobotu 20. června v prostorách parkoviště na Mokrsku
s tím, že v rámci akce by se uskutečnil pochod na rozhlednu Veselý vrch spojený s dětskými soutěžemi. U Mokrska by se střídaly hudební skupiny, které
na DOBRÉ NÁLADĚ NAD ZLATO vystupovaly v minulosti. Připravené stánky s občerstvením a táborák s opékáním špekáčků by pak celkovou pohodovou atmosféru jenom dokreslily.
Organizátoři se po dlouhém zvažování rozhodli letošní akci zrušit. Značná část návštěvníků minulých ročníků byla totiž v seniorském věku, a i když
se epidemiologická opatření postupně ruší, nebylo by dobré nikoho zbytečV
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ně vystavovat nebezpečí případných
problémů s nákazou Covid-19.
To ale rozhodně neznamená, že
DOBROU NÁLADU NAD ZLATO nepotřebujeme. Možná víc než dříve.
Takže hlavu vzhůru! DOBRÁ NÁLADA NAD ZLATO je a bude. Ta oficiální, organizovaná, na Veselém vrchu
příští rok (termín bude upřesněn). A kdo si bude chtít i přesto v sobotu 20.
června neformálně vyšlápnout na Veselý vrch, bude vítán.
Ing. Jiří Bendl, Předseda Spolku Veselý vrch

Zasloužená čest
V minulých týdnech jsme všichni procházeli velice specifickým obdobím,
které se vyznačovalo především tím, že jsme byli uzavřeni ve svých domovech a spolu s rodinou sledovali, co se děje za hranicemi našeho stavení, obce, země. Pro mnohé z nás to byla příležitost si po dlouhé době opět
v klidu uspořádat svoje myšlenky. Už to brzy bude dvacet let, kdy jsem zavítal do Sejcké Lhoty, abych zde snad již natrvalo zakotvil. Velice přesně si
vzpomínám na první setkání s pro mne tehdy s neznámým člověkem, který se představil jako starosta obce. Na první pohled mne oslovil svým absolutním zaujetím, s jakým mi vyprávěl o svých plánech v obci. Bylo mi
jasné, že tento člověk, pro pořádek či spíše formálně přidávám jeho jméno – pan Jiří Šťástka, svojí obcí doslova žije. Od té doby jsme se setkávali, postupně jsme se poznávali a mnohdy jsme spolu některé akce i organizovali. Jeho oddanost obci umocněná znalostmi problematiky vyplývající z dlouholetého starostování často budila obdiv daleko za hranicemi naší
obce. Nechci se zabývat chronologií starostování pana Jiřího Šťástky včetně vyjmenovávání všech zásluh. To si každý dosadí sám, nakonec ho většina z vás zná mnohem déle, a možná i lépe. Pro mne to je člověk, který toho
pro „svoji“ obec udělal opravdu mnoho. A investoval do svého přesvědčení
téměř všechen svůj osobní čas, možná více než bylo zdrávo. Nutno podotknout, že z funkce starosty odstoupil z rodinných důvodů, aniž bych chtěl
jakkoliv zabíhat do detailů. I poté už jako zastupitel obce se aktivně podílí
na pořádání kulturních a jemu tak blízkých sportovních akcích. Jak to tak
bývá, každému se člověk nezavděčí, a zejména v jedné funkci po takové
dlouhé období to myslím ani není možné. Nyní, když začínáme mít srovnání, nám možná bude teprve docházet, jak moc byl pan Jiří Šťástka ochoten se pro obec obětovat.
VI
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Domnívám se, že tento přínos je natolik mimořádný, že stojí za adekvátní ocenění. Čestné občanství v obci Chotilsko bylo dosud uděleno panu
dr. Josefu Velfloviv roce 2015 za otevírání oken do historie obce, panu
Zdeňku Milerovi v roce 2011 za hluboký cit a schopnost pohladit dětskou
duši, panu Václavu Vydrovi v roce 2010 za osobní přínos k propagaci obce
a panu dr. Františku Drtinovi in memoriam v roce 2010 za stále živý kulturní odkaz věnovaný své rodné obci.
Jsem přesvědčen, že nastal ten správný okamžik udělit v pořadí páté čestné občanství, tentokrát rodákovi, patriotovi a dlouholetému starostovi panu
Jiřímu Šťástkovi, a to za nepřehlédnutelné zásluhy o rozvoj obce.
Ing. Jiří Bendl, zastupitel obce Chotilsko

ČERVEN A BLÍŽÍCÍ SE PRÁZDNINY…

V době, kdy čtete tento článek, se pomalu chýlí školní rok ke konci. Letos to
byl tedy i trošku netradiční školní rok, kdy si řada z nás, co má školou povinné děti, mohla vyzkoušet, jaké je to být „na zkoušku“ učitelem a že možná to 21. století bude klást na nás a naše děti zcela jiné požadavky. V minulých článcích jsem děkoval všem, kdo byli v té takzvané první linii, ale
v této souvislosti musím poděkovat i těm, kdo vlastně tak nějak zmizeli z našeho reálného života a přesunuli se do toho virtuálního a pro naše děti orVII
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ganizovali a připravovali on-line výuku a udrželi tak nastavený směr školní
docházky. S ohledem právě na skutečnost, že se blíží prázdniny, si dovolím
vložit po delší době malé „preventistické okénko“, tentokrát na téma:

Jak se chovat při dopravní nehodě
Je nutné zabezpečit předání informace o dopravní nehodě kterékoliv složce integrovaného záchranného systému. K tomu využijte tísňová telefonní
čísla (158, 155, 150, 112) nebo tuto informaci předejte prostřednictvím jiné
osoby. Rád bych také zmínil i oficiální mobilní aplikaci Zdravotnické záchranné služby ČR, Horské služby ČR a Vodní záchranné služby ČČK, Záchranka, která umožňuje například v případě hlášení nehody se zraněním
automatickou a velmi přesnou lokalizaci.
Hlášení o nehodě by mělo obsahovat tyto informace:
•	místo nehody (orientační body místa – například řada stožárů veřejného osvětlení (nejen ve velkých městech), ale i některé dopravní značení (zejména na silnicích vyšších tříd) na sobě má označení s unikátním
číslem, které jasně identifikuje místo události)
•	zda došlo k újmě na zdraví (pravděpodobný počet raněných, případně
počet usmrcených).
•	zda je potřeba zraněné osoby vyprostit
•	zda v důsledku nehody nedochází k úniku ropných látek
•	zda je přepravní prostředek označen oranžovou tabulí nebo jinou výstražnou značkou, pokud ano, snažte se přečíst, o jakou látku jde nebo
přečíst čísla v oranžové obdélníkové tabulce
•	kdo nehodu oznamuje
•	případně další podrobnosti
Další činnost po ohlášení nehody:
•	poskytněte podle svých schopností první pomoc
•	zabraňte podle možnosti dalšímu rozšíření nehody jinými účastníky
provozu
•	dle možností zabraňte úniku ropných látek
•	v případě přepravy nebezpečných látek se k havarovanému prostředku
nepřibližujte
•	vyčkejte do příjezdu policie a záchranných složek
Jaké je možné označení přepravního prostředku
přepravujícího škodliviny:
Vozidla přepravující nebezpečný náklad se označují pomocí oranžové výstražné tabulky a pomocí bezpečnostní značky.
VIII
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Takže například oranžová tabulka
•	vrchní číslo udává stupeň nebezpečí (Kemlerův kód)
= 268 = 2 – plyn, 6 – jedovatý, 8 – žíravý
•	dolní číslo udává druh chemické látky – identifikační číslo
•	UN kód-ADR-RID – mezinárodní značení = 1005 = amoniak (čpavek)
Bezpečnostní značka
Nebezpečné zboží (tj. látky, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky
a předměty) jsou v jednotně mezinárodně v rámci OSN děleny do samostatných specifických tříd. Ty jsou označeny jednotlivými bezpečnostními tabulkami, které tvoří čtverec postavený na jeden vrchol o různé barvě podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky.
Závěrem ještě krátké ohlédnutí za výjezdovou činností v měsíci květnu.
Letošní v pořadí 13. výjezd naší jednotky se uskutečnil 14.5. ve 21:51, kdy
naše jednotka vyjížděla k chatové osadě na Staré Živohošti, kde bylo hlášeno, že jsou vidět plameny v křoví z jedné z chat. Na místě bylo průzkumem
zjištěno, že se jednalo o ohniště u chaty, kde majitel pálil staré dřevo. Majitel
na místě sám ohniště pomocí zahradní hadice uhasil. Na místě zásahu jsme
spolupracovali s jednotkou HZS Dobříš.
Krásné a klidné dny všem.
Martin Brodský

Dětská olympiáda
My olympiádu neodkládáme! Již potřetí za sebou se v létě sejdeme na fotbalovém hřišti v Prostřední Lhotě, kde si děti zasoutěží v pěti disciplínách
– skákání v pytli, běh mezi kužely, hod míčkem, přenášení pingpongového
míčku na lžíci a běh (ti nejmenší 50 metrů , ti starší 100 metrů). Všechny
děti dostanou odměnu. Očekáváme co nejhojnější účast v sobotu 18. července od 13.30 hodin.

IX
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Regent pivní běh
Zveme všechny, kdo se odváží spojit běh s konzumací pěnivého moku.
Pravila jsou jednoduchá. Borci běží
kolem fotbalového hřiště v Prostřední Lhotě celkem dvě kola.
V cíli prvního kola na ně čeká první
sklenice piva (muži si dopřejí 0,5 l,
ženy 0,3 l), před cílem druhého kola
pravidla nařizují „kopnout“ do sebe
druhou sklenici piva. Nejrychlejší
„splávek“ je pak samozřejmě vítězem. Ceny jsou ovšem vskutku originální – karton piva. Běh s chmelovou příchutí startuje v sobotu 18.
července v 16.30 hodin.

Běh na rozhlednu Veselý vrch
Organizátoři, byť se zpožděním, hodlají navázat na předchozí úspěšné ročníky tohoto lesního krosu a uspořádat jeho v pořadí již 5. ročník v termínu
30. srpna 2020. Běžci, diváci a vůbec všichni příznivci – rezervujte si čas
pro tuto akci.

X
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Květen 2020

ZPRÁVY Z OBCE
Vážení spoluobčané,
je nepřehlédnutelné, že „už jsou rozkopány“ Mokrovraty, Pouště a Vily.
Všude zde postupuje výstavba kanalizace. V současné době probíhají výkopové práce pro kanalizační přípojky na obecních pozemcích. Občané mohou své nemovitosti připojit na nový kanalizační řad až po kolaudaci celé
stavby koncem roku 2020. O tomto řízení vás budeme informovat.
Na konci května byla ukončena obnova vodovodu ve střední části Mokrovrat – téměř 1 km litinového vodovodního potrubí bylo vyměněno za plastové.
Přestože byl dva měsíce vyhlášen nouzový stav z důvodu výskytu koronaviru, nebyly v naší obci práce na těchto stavbách přerušeny.
Od poloviny května realizuje společnost ČEZ Distribuce výměnu nadzemního elektrického vedení za jeho umístění do země v části Mokrovrat. Společně s touto akcí obec zajišťuje i pokládku nových kabelů pro veřejné osvětlení a umísťování nových stožárů pro svítidla. Společnost ČEZ Distribuce
připravuje projekty pro další výměny nadzemního vedení nízkého napětí ve východní části Mokrovrat, ve Vilách a v části Pouští. Obec opět s touto
společností jedná o možnosti připoložení kabelů veřejného osvětlení.
Ve druhé polovině června započnou přípravné práce na rekonstrukci
místních komunikací v Mokrovratech. Tato akce bude spolufinancována
za podpory Ministerstva pro místní rozvoj.
Děkujeme všem občanům za trpělivost a ohleduplnost při dopravních
omezeních a ostatních nepříjemnostech, které souvisí se stavbami.
Stanislava Ecklová, starostka obce
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Aktuality z naší školy – květen 2020

Vážení spoluobčané,
opět se po delší odmlce setkáváme na stránkách Mokrovratského zpravodaje. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám v těchto těžkých chvílích
projevovali svou podporu. Velký dík patří zejména rodičům dětí, kteří zajišťovali učení se svými dětmi, ale i učitelkám, které se snažily přiblížit
se dětem formou distanční výuky. Snažily jsme se připravit školu pro návrat dětí do MŠ a ZŠ podle doporučeného manuálu MŠMT: Ochrana zdraví a provoz základních a mateřských škol v období do konce školního roku
2019/2020. Ráda bych se ještě zmínila o pomoci, kterou nám poskytla MAS
Brdy-Vltava a zásobila naši školu dezinfekčními prostředky a rouškami.
5. května proběhl zápis do mokrovratské mateřské školy, letos poprvé bez
účasti dětí. Z deseti podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání byly kladně vyřízeny pouze čtyři. Právě tolik volných míst budeme mít
pro příští školní rok, a to k již navýšené kapacitě 28 dětí.
Provoz MŠ začal 18. května, děti si hrají i plní cíle ŠVP převážně na školní zahradě, stejně jako školáci, kteří nastoupili o týden později. Bohužel plánované akce, jako školní výlet, zahradní slavnost, divadelní představení či
II
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další návštěvu čokoládově hnědé labradorky Tessi a její cvičitelky, jsme museli přesunout na jiný termín či zrušit. Těšíme se alespoň na malou oslavu
MDD v rámci třídních skupin v přírodě a tradiční rozloučení s MŠ i pasování prvňáčků na čtenáře, tentokrát trochu komorněji.
Věřím, že toto nelehké období všichni ve zdraví přečkáme a sejdeme se
spolu v radostnějších časech.

„Na konci vždy vše dobře dopadne. A jestli to dobře nedopadlo,
tak to potom ještě není konec.“
						
John Lennon

Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Uzavření Knihovny v Mokrovratech
Knihovna v Mokrovratech bude v době letních prázdnin od 10. 7.
do 31. 8. 2020 uzavřena. Poslední možnost návštěvy knihovny
před prázdninami bude v pátek 3. 7. 2020. Otevřena bude opět
v pátek 4. 9. 2020 od 18:00 do 19:00 hod.

Svoz železného odpadu
• Pouště – svoz od 9.00 do 10.00 hod.
• Mokrovraty – svoz od 10.15 do 13.00 hod.
Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti
do 9.00 hod. Chataři mohou tento den železný odpad odložit
u kontejnerů na směsný odpad do 9.00 hod.
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