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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku chci upozornit na nešvary, které souvisí s venčením psů. Nejen že se opět zhoršilo odstraňování psích výkalů ze strany
majitelů, také se čím dál častěji vyskytuje volné venčení bez vodítka, které
ohrožuje ostatní obyvatele. Není to tak dávno, co došlo k případu rozsáhlého pokousání psem v okolí bytovek. Upozorňujeme tedy majitele psů, že
jsou za ně při venčení zodpovědní zejména s ohledem na ostatní lidi a psy
poblíže. Nejde o to, že pejsek nic neudělá, ale zejména pro lidi se špatnými
zkušenostmi z minula není moc příjemné vidět psa, který k nim běží.
Co se týče legislativy, je to ošetřeno v zákonech, ale není to úplně jasné
a důsledné. Může se to ošetřit obecně závaznou vyhláškou, ale myslím si,
že odpovědné chování majitelů by mělo být samozřejmostí, a nechceme vše
omezovat vyhláškami s případnými následnými sankcemi pro majitele psů.
Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Bývalá Drtinova rozhledna na vrchu Besedná
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 7/19 ze zasedání Rady města Nový
Knín ze dne 12. 2. 2019
• USNESENÍ č. 1–7/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2–7/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání zastupitelstva
konaného dne 21. 2. 2019 od 19:00
na radnici v Novém Kníně.
• USNESENÍ č. 3–7/2019–RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Mateřské a Základní školy Nový Knín.
• USNESENÍ č. 4–7/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
dohodu s p. F.K. o poplatku za užívání veřejného prostoru při pouti
na náměstí Jiřího z Poděbrad v roce
2019.

• USNESENÍ č. 5–7/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek Ochraně fauny
ČR o.p.s. ve výši 10.000 Kč.
• USNESENÍ č. 6–7/2019–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí Stavební komisi řešením
parkovacích míst na Sídlišti v Novém Kníně a prodejem pozemku
v okolí sádky ve Starém Kníně.

Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 12. 2. 2019

USNESENÍ č. 8/19 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
5. 3. 2019
• USNESENÍ č. 1–8/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2–8/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluje program mimořádného zasedání
zastupitelstva města konaného dne
18. února 2019 v podkroví radnice
v Novém Kníně.
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• USNESENÍ č. 3–8/2019–RM
Rada města Nový Knín projednala zápis Komise životního prostředí
a pověřuje starostu města projednáním jednotlivých bodů s předsedou komise.
• USNESENÍ č. 4–8/2019–RM
Rada města Nový Knín schvaluzpravodaj
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je záměr pronájmu části pozemku parc. č.117 v k.ú. Nový Knín paní V.V.
na umístění stánku prodeje točené zmrzliny.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 5. 3. 2019

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek 25. 4. 2019
od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici.

ČTVRTEK

25. 4.
2019

SDĚLENÍ RADNICE
Zaměstnanec do pracovní čety
Vzhledem k odchodu pana Josefa Dolejše do důchodu hledá městský
úřad nového zaměstnance do pracovní čety. Předpoklady – pracovitost, manuální zručnost, řidičský průkaz skupiny B, skupiny T a C výhodou, případně zkušenosti s řízením pracovníků. Finanční ohodnocení dle platných
předpisů.
Zájemci nechť do konce dubna 2019 doručí krátkou žádost s potřebnými
údaji na podatelnu MěÚ.

Odečty vodoměrů
Odečty vodoměrů vodovodu ve správě města proběhnou 27. a 28. dubna 2019. Je nutné v těchto dnech
zajistit pověřeným pracovníkům přístup k odečtu.

Novoknínsk¯
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Knihovna opět otevřena
Vážení čtenáři, od 11. března je knihovna opět
v provozu. Někteří z vás to již zaregistrovali a doufám,
že i poslali dál, ale oznámení touto cestou je přeci jen
účinnější! Těším se na vás.
Vaše knihovnice Marie Kápičková

Jarní rozjezd staveb ve městě
Březen je ve znamení probouzení jara
a pro naše město to probouzení bude především stavební.
V době vydání zpravodaje bude již plném
proudu rekonstrukce komunikace v Sudovicích, na kterou všichni uživatelé již několik let čekají. 25. března bylo stavební firmě
předáno staveniště a bylo započato se stavebními pracemi, které by měly
trvat přibližně jeden měsíc. Jistě to s sebou ponese negativa stavby, ale jako
vedení města věříme, že na konci bude opravená komunikace včetně řešení odvodnění a ten měsíc nepohody bude snesitelný. Buďte tedy shovívaví
a s případnými problémy se obraťte na vedení města.
Jako další rest z loňského roku je dodělání chodníku a krajnice v ulici
Ledrenská. Zde proběhla na místě schůzka se zástupcem firmy, která by
měla dokončení ulice provést, a v nejbližším možném termínu by se měly
rozběhnout stavební práce. Určitě i zde dojde k určitému omezení provozu
během stavby, i když ne tak zásadnímu jako u rekonstruované ulice v Sudovicích, a tak prosíme o trpělivost, než bude stavba dokončena.
Zřejmě největší stavební akcí, která se v nejbližší době rozběhne, jsou
stavební úpravy ZŠ Nový Knín, kdy dojde ve stávajících půdních prostorech k vybudování nových učeben. Na zasedání zastupitelstva 18. 3. byla
schválena vítězná firma a vzhledem k předpokládanému termínu dokončení do konce roku 2019 jistě nebude zahájení prací odkládat.
Na posledním zasedání zastupitelstva města se při schvalování obecně závazné vyhlášky o zřízení městské policie a schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Nová Ves pod Pleší o výkonu úkolů městské policie Nový Knín
opět ze strany opozice argumentovalo vysokými náklady na zřízení a provoz městské policie. V této souvislosti hledáme jako vedení města úspory,
a proto byl kontrolní a finanční výbor pověřen auditem nájemních smluv
města. Jistě se zde dají najít rezervy, které městskému rozpočtu přinesou
další prostředky. Například u pronájmu městské skládky by se oproti dneš-
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nímu směšnému pár tisícovému nájmu dalo mluvit o nárůstu příjmů v řádu
stovek tisíc. Vše bude ale nutné posoudit koncepčně s ohledem na výsledek
šetření kontrolního a finančního výboru.
Petr Chmelík

HUDEBNÍ FESTIVAL V ITALSKÉM LEDRU

Jedeme na hudební festival do italského Ledra – letos již
po sedmé
Pojeď s námi!
Po šesti ročnících, které jsme s hudebními kapelami na hudebním festivalu Festa della musica absolvovali, jsme již tradičním hostem a s každým
rokem je účast místních u naší czech stage početnější. Pro tento rok je naše
předpokládaná sestava na festival následující:
•V-Pořádku – svižný punk rock s houslemi, kde za bicími se schovává
má maličkost
• Miloš Hlávka – čtenářům zpravodaje jistě netřeba představovat tohoto
výborného folkaře s vlastní tvorbou
• Nástroj Snahy – příbramská punkrocková kapela s bohatým a rozličným nástrojovým obsazením
• zatím nepotvrzená kapela neméně zvučného jména :-)
Festival jako takový je pouze jeden den z celého zájezdu, a tak lze zbytek
pobytu trávit různě. Od pěších výletů kolem průzračného horského jezera
Lago di Lerdo, koupání, výletu do nedaleké Rivy a k jezeru Garda, výšlapem do hor, kde je spousta stezek, půjčením elektrokola a delším výletem
po okolí, návštěvou místního muzea či zákopů, až po lenošení na residenci Lembondel, kde budeme ubytováni. V Lembondelu je k dispozici bazén,
herna, terasa s grilem, dobře zásobený bar s možností dát si třeba pizzu
a v neposlední řadě bude možnost dát si české točené pivo, které s sebou
vezeme :-).
Letos je výlet, který se již pomalu stává legendárním, naplánován
od 16. do 23. června a cena je 4.300 Kč (doprava, ubytování a cestovní pojištění). Odjíždíme v neděli večer z náměstí v Novém Kníně a zpět budeme
další neděli v ranních hodinách.
Novoknínsk¯
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O exkurzi na zajímavý hudební festival a týdnu v nádherném údolí Ledra se více dozvíte na e-mailu chmelikpetr@tiscali.cz nebo telefonu
604 454 556, kde se můžete také přihlásit.
Petr Chmelík
ředitel zájezdu

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
vyjádřil bych se k druhé polovině článku pana Tomáše Kadlece, který
mne neprávem nařkl a pomluvil ve smyslu poskytnutí špatné a neodborné
pomoci raněnému motorkáři v obci Mokrovraty. Vzhledem k tomu, že pan
Kadlec nemá v první pomoci absolvované žádné vzdělání a že na místě události nebyl, nevím, kde získal tyto lživé a nepodložené informace.
Zpráva zdravotnické záchranné služby hovoří o něčem úplně jiném.
Tedy to, co napsal pan Kadlec do Novoknínského zpravodaje, je lež a pomluva a byla zmanipulována několika lidmi. Hlavně tedy byla zveřejněna
nepravdivá informace, která je z mé strany vnímána jako pomluva.
Co se týká první části článku zveřejněného psaní panu starostovi, za tuto
část se mi omluvil právní zástupce města Nový Knín JUDr. Kyselák oficiálním dopisem v tom smyslu, že neměl být uveřejněn.
Článek je s datem prosincovým, protože do této doby nebyl vydán. Musel
být upraven, aby byl vydán.
Dne: 5. 12. 2018

Bc. Václav Krotil, DiS.
občan města Nový Knín

Údaje z lexikonu, který nevyšel
V říjnu loňského roku se na mě obrátil architekt a urbanista Karel Kuča
s tím, že se snaží identifikovat různé samoty či místní části, jejichž názvy
se objevují v místopisných lexikonech, přičemž poloha ne všech je zcela jasná. Pokud jde o Nový Knín a k němu připojené obce, podařilo se mu řadu
z nich umístit zcela spolehlivě, například podle map, avšak v některých
případech (totiž v případě Starého Knína a Sudovic) tomu tak nebylo.
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Seznam místních částí pocházel z podkladů, které byly připravovány
v roce 1950 pro nový lexikon. Ty sice shromážděny byly, avšak lexikon
nakonec nevyšel. Přesněji řečeno v roce 1955 sice vyšel, avšak ve velmi
omezené – zcenzurované, chcete-li – podobě. A to zřejmě z důvodu utajení – co kdyby se nějaký americký imperialista nedejlenine dozvěděl, že se
u Nového Knína ještě v roce 1950 nacházel nějaký Betlém? Třeba by tam
pak, maje coby správný náboženský tmář nastudováno Lukášovo evangelium, poslal vojska, aby zachránila Ježíška z rukou krvelačných bolševiků –
a to samozřejmě nebylo možno dopustit. A tak se v onom lexikonu objevily
pouze obce a osady (nynější terminologií „části obce“), ne však už různé
skupiny domů či samoty. Podklady pro lexikon pak skončily v archívu, kde
jsou shromážděny dodnes.
Celé to shánění podkladů pro ten lexikon se vyznačovalo ještě jednou
vlastností: ti, kdo ty podklady dodávali, ne vždy měli přístup k podrobným
mapám, a tak se poměrně často stávalo, že to či ono stavení dostalo jiný
název než na starších mapách či ve starších lexikonech. A v případě domů
(či skupin domů) novějších, kde dosud nikdo necítil potřebu to místo nějak
pojmenovat, si dodavatel podkladů možná nějaký ten název prostě vymyslel. „Díky“ tomu pak ti, kdo se zajímají o stavební vývoj jednotlivých sídel,
mohou stát před pátráním vskutku detektivním. A ne vždy nutně zcela
úspěšným.
Protože jsem díky panu Kučovi získal fotokopie oněch rukopisných podkladů, mohl jsem si udělat obrázek a trochu se zde o něj podělit. S tím, že
pokud někdo zde uvedené informace upřesní, bude to jedině vítáno – zejména pan Kuča by to jistě ocenil. Prozatím mu aspoň touto cestou poděkujme za zajímavé materiály.
Dosti však dlouhých úvodů a vrhněme se na samotné údaje. A vezměme
to podle abecedy.
Pokud jde o osadu Chramiště, ta tehdy patřila pod Dražetice a takto byla
i uváděna. Bez dalších samot a podobně.
Přesuňme se na Kozí Hory – což byla před rokem 1960 samostatná obec.
Zde jsou nejprve uvedeny Hranice jako osada a zároveň skupina domů
(v minulém volebním období byly úředně „zrušeny“ – totiž sloučeny s Kozími Horami). Zde je záhodno dodat, že stejnojmenná hájovna nacházející se
poblíž leží už na katastru sousedních Borotic.
Následují samotné Kozí Hory uváděné jako ves.
Pak je uvedena lokalita Na Červeném (velké „Č“ bylo poté červeně přepsáno na malé) s tím, že jde o chaty a nově vzniklou místní část. A konečně
je zde jako jednotlivý dům uvedena lokalita Strážovna, což je (nyní chátrající) bývalá hájovna známá spíš jako Šilboch (Schildwache).
Zde tedy bylo rovněž vše jasné.
V případě Libčic, které byly v roce 1950 samostatnou obcí, máme k dispozici tři místa.
Samotné Libčice, v podkladech pro lexikon označené jako ves, jsou jasné.
Následuje stavení V Hůrkách. V podkladech pro lexikon je místo označeno jako jednotlivý dům. Nachází se asi 1 500 metrů jihovýchodně od saNovoknínsk¯
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motných Libčic a zhruba kilometr západně od Mokrska. Původní chátrající
stavení bylo po roce 2010 nahrazeno novostavbou. V současnosti je toto
místo snáze dostupné od Mokrska než od Libčic.
A konečně zde máme skupinu domů nazvanou Zlatý Důl. Uvedené místo
v poměrně dominantní poloze zhruba západojihozápadně od Libčic je prostě nepřehlédnutelné.
V podkladech pro lexikon chybí skupina chat nacházející se zhruba
zhruba 300 metrů jižně od Kakšenberku (Kačumberku) či zhruba 300 metrů západojihozápadně od Kavčic, avšak již na libčickém katastru. Tato skupina chat tedy zřejmě vznikla až po roce 1950.
Pokračujme Novým Knínem. Zde se objevily následující názvy:
Betlem – tehdy již zanikající – je v oněch podkladech, podle mě mylně, uveden jako hájovna. Myslím, že jí nikdy nebyl. Byl jedním ze svobodných dvorců,
jež jsou k roku 1550 zmiňovány ve Valentových Pamětech. A podle ústního
podání zmiňovaného v týchž Pamětech měl někde poblíž kázat Matěj z Knína.
Kakšenberk (pro nás Kníňáky lidově Kačumberk) – v podkladech pro
lexikon je uváděn jako jednotlivý dům. I toto stavení mělo být zmíněno již
k roku 1550 (podle Valenty tehdy pod označením Kokešberk).
Kavčice jsou evidovány jako samota a rovněž patří k svobodným dvorům
zmiňovaným podle Valentových Pamětí už k roku 1550.
Zde je vhodné vysvětlit, proč je Kakšenberk zmiňován jako jednotlivý
dům, zatímco Kavčice jako samota. Podle tehdejších pokynů byl jednotlivý
dům opravdu jedním domem, tedy jedním popisným číslem. Zatímco jako
samota měla být označována místa, kde se vedle sebe nacházela popisná
čísla dvě, byť nevím, proč tomu tak bylo. A při větším počtu už se jednalo
o skupinu domů. V Kavčicích se dodnes dvě popisná čísla skutečně nacházejí (a tehdy nacházela), takže to odpovídá.
Další lokalita je označena jako Mlýn pod Vrchem – což bylo červeným
inkoustem opraveno na pouhé Pod vrchem. Toto místo je označeno jako samota a zjevně se jedná o Aixnerův, později Tesárkův mlýn. Označení jako
samota odpovídá výše zmíněné „definici“ – i v tomto případě se jedná o dvě
popisná čísla, byť obě přístupná ze společného dvora.
Pak je jakožto město uveden samotný Nový Knín, k čemuž asi není co
dodávat.
Následuje Psíkův mlýn. Či též Pařezův. Jde o mlýn na novoknínském
katastru nejníže po proudu Kocáby.
A konečně je v seznamu i Strnadův mlýn, v roce 1930 označovaný též
jako Dezortův či Kosařův.
Pokud zde čtenářům a čtenářkám nějaké mlýny chybějí, totiž Oulehlův
a Čámských na Kocábě a Krcál na Voznickém potoce, je to dáno tím, že nebyly vykazovány zvlášť, protože se nacházely v intravilánu města.
Nyní se přesuňme tam, kde začaly první pochybnosti, totiž na katastrální území Starý Knín. Některá místa byla ovšem i tam jasná. Prvním z nich
byla hájovna Na Kocábech, červeně přepsaná na název Kocába.
Ovčín u Starého Knína je také jasný – nachází se při silnici na Dobříš a v podkladech pro lexikon byl uveden jako jednotlivý dům. Kdysi šlo
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opravdu o dům ovčáka, samotná stáj se nacházela na protější straně silnice
a její zříceniny byly patrné ještě koncem 60. let 20. století.
Dalším místem byl Podleský mlýn. Později Sirotkův. Nyní se stavení postavené na jeho základech nachází prakticky na okraji městské zástavby,
tehdy byl ještě osamělým areálem. Z historického hlediska je zajímavé to,
že součástí Starého Knína se stal až po skončení feudální správy po roce
1848 – předtím byl exklávou Nového Knína na staroknínském území, a jak
je psáno ve Valentových Pamětech, vedl se v letech 1731 až 1732 spor mezi
mlynářem Jakubem Hlavou a farářem Janem Trčkou (zastupujícím staroknínskou vrchnost, tj. křižovnický řád) o zahrádku příslušející k onomu mlýnu. Staroknínský farář pak od dalšího sporu ustoupil poté, co mu byla dne
26. února 1732 ukázána smlouva města z roku 1661 na zádušní pole městská
a na pole Havlíčkovské, sporný mlýn ohraničující. Přesně pak byly hranice
městské a staroknínské vymezeny v roce 1761.
Jako místní část vzniklá až po roce 1930 je zmiňováno místo zvané V Ježově. Jedná se o skupinku tří chat ve stejnojmenném lese (ev. č. 4, 5 a 15).
Jde asi o nejvíce „utajené“ místo na současném území města, protože dostat
se tam lze jen cestou kolem pily (myslím, že ještě před nějakými 30 lety ta
cesta vedla přímo areálem pily) nebo lesním porostem. Pokud se v jedné
z těch chat (jak se psalo v turistických průvodcích vydaných za minulého
režimu) za Protektorátu opravdu sešel jeden z ilegálních ÚV KSČ (a nevymyslel si to náš rodák a „výrobce partyzánů“ Čestmír Amort), byl zde onen
výbor „zašitý“ vskutku dokonale.
Jako další místní část nově vzniklá od sepsání lexikonu z roku 1930 je
evidováno místo zvané V Lurdech. I u něj je poznámka „w. chaty“ – byť jde
o chatu jedinou – tu, která stojí téměř naproti onomu skalnímu výklenku
s Pannou Marií Lurdskou (který je ovšem na kozohorském katastru), jen
kousek níže po proudu. Určitě nemohlo jít o skupinku šesti chat při cestě
z města do Lurd, protože tato rekreační stavení v roce 1950 ještě nestála.
Seznam místních částí uzavírá ta, která nese název Za Kocábou, přičemž
v roce 1930 měla nést název Za Krcálem. Jde právě o skupinku domů u pily.
Ten název z roku 1950 je značně nelogický, protože ve směru od centra
Starého Knína jde o domy ještě před Kocábou, ale jiné vhodnější místo
na staroknínském katastru už opravdu nenajdeme.
A konečně se dostáváme do místa, jež je z hlediska určení místa nejproblematičtější, totiž do Sudovic.
Jako drobnou „rozcvičku“ uveďme místo zvané Herouty. Na mapách
z 19. století je pod názvem Herautu zobrazen jakýsi objekt zhruba na souřadnicích 49.7872167° severní šířky a 14.3256069° východní délky. Jenže
na mapách současných se v daném místě nenachází nic – jen pole. Název
zřejmě přešel na stavení, které lze nalézt asi 200 metrů západně odtamtud
(na souřadnicích 49.7870875° severní šířky a 14.3223417° východní délky)
a v 19. století zjevně ještě neexistovalo.
Naopak lokalita Ovčín je v Sudovicích naprosto jasná. Jedná se o nynější domy čp. 23, 24, 25 a 26 a jejich – na vesnické poměry nezvykle – těsné
stavební propojení naznačuje, že skutečně vznikly s využitím části zdiva
Novoknínsk¯
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starší větší stavby, tedy zřejmě onoho panského ovčína. Protější stavení čp.
20 mohlo být – podobně jako ve Starém Kníně – obydlím pastýře.
Následuje samotná ves Sudovice, jejíž poloha je jasná.
A nyní se dostáváme k trojici míst, jejichž lokalizace je ne zcela jistá.
Konkrétně jde o jednotlivé domy uváděné pod názvy U Matějíčků, U sušárny a U zvěrolékaře. Asi nejjednodušší je otázka té sušárny – nejspíš půjde
o dům čp. 21, při silnici ze Sudovic na Korkyni poslední po levé straně. Myslím, že tam kdysi nějaká sušárna opravdu byla. Další možností je, že stála
o něco níže a je jí dům čp. 14 u Dolního sudovického rybníka, protože ten
byl kolem roku 1950 také poměrně osamělý.
A konečně zde máme místa zvaná U Matějíčků a U zvěrolékaře. A ta
jsou asi největším oříškem. Logický je názor pana Kuči, že lokalitou v podkladech pro lexikon označovanou výrazem U zvěrolékaře je osamělý dům
na nynějších mapách označovaný jako Moravce – již na plánech stabilního katastru (Novoknínsko bylo mapováno kolem roku 1840) byl označován
jako Abdeckerei, tj. Pohodnice. Pak by ovšem na místo zvané U Matějíčků
zbýval nynější dům čp. 29 při nynější Sudovické ulici při samotné katastrální hranici. Ten se sice nyní nachází uvnitř městské zástavby, ale kolem roku
1950 ještě stál osamoceně a zástavba se k němu blížila spíše z novoknínské
než ze sudovické strany. Tomu, že by mohlo jít o tento dům, nasvědčuje
i to, že jako jediný chybí v předchozím lexikonu, totiž v tom z roku 1930
a v podkladech pro nový lexikon je uváděn jako místní část nově vzniklá.
Proti této domněnce naopak mluví to, že Matějíčkovům (ani Matějčkovům)
ten dům nikdy nepatřil. A aby toho nebylo málo, měl tam za první republiky působit právě zvěrolékař. Jenže pokud bychom toto stavení identifikovali
jako „U zvěrolékaře“ (pokud by stihl vzniknout tak, že by byl již v lexikonu
z roku 1930), jeden dům by nám chyběl a jeden přebýval. Chyběl by nám
právě ten dům U Matějíčků, vzniklý mezi rokem 1930 a rokem 1950. A naopak by nám přebývaly Moravce, které se stavením U Matějíčků ztotožnit
nemůžeme, protože je nalezneme už na mapě stabilního katastru, čili nově
vzniklou částí nejsou ani náhodou. Nehledě na to, že ani tam žádní Matějíčkovi snad nikdy nebydleli. Vezměme tak aspoň prozatím za věrohodnější
to, že oním stavením označovaným jako „U Matějíčků“ je opravdu sudovické
čp. 29 a sestavovatel podkladů pro lexikon je asi pojmenoval neznámo proč
po obyvatelích nepříliš daleké Staré pošty.
Takže potud stav našeho města v jeho nynějších hranicích k roku 1950
s pár poznámkami k dřívějšímu či pozdějšímu vývoji, vzniklý víceméně
na základě písemných podkladů, starších znalostí některých dalších údajů. Ještě jednou poděkujme panu Kučovi a dále pak webovému serveru
mapy.cz, kde lze zejména na leteckých mapách vysledovat vývoj zástavby
od roku 2003 prakticky dodnes. A – opakuji – pokud někdo přispěje dalšími
informaci a doplní tak mozaiku obrazu našeho města o další kamínek, bude
to jedině vítáno.
Miloš Hlávka
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PODĚKOVÁNÍ
Jménem celé naší rodiny chci poděkovat Farní charitě Starý Knín, že se
v den pohřbu našeho milovaného tatínka pana Josefa Černého s ochotou
postarala o naši maminku.
Jana Kozohorská
Manželé Miškovi děkují Městskému úřadu v Novém Kníně a panu starostovi za gratulace k narozeninám. Také děkujeme všem sousedům
a manželům Konopáskovým z SDH Nový Knín za jejich blahopřání a dary.

VZPOMÍNÁME
27. března by měl Jára Hrubant 73. narozeniny a 27. dubna má 11. výročí
úmrtí. Vzpomínáme nejen na něho, ale i na Slávu, jeho bratra, který odešel
ve stejném roce – 2008.
Iva Hrubantová

JUBILANTI MĚSÍCE DUBNA 2019
• Měsíc duben patří hlavně jubilantkám paní
Miloslavě Kronové a paní Jarmile Šiškové.
Kulatiny slaví paní Věra Blažejová a pan
Miroslav Staněk.
Přejeme všem pevné zdraví, radost
a optimismus do dalších let.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 3/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 4. 2019.
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. dubna 2019.
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Těšit se můžete na víkendové dílničky

Vystavují CSS Hvozdy,
Farní charita Starý Knín Rukama Nohama,
Stéblo Borotice a jednotlivci z Nového Knína,
výrobky lze na této výstavě zakoupit

Od 5. 4. 2019 do 14. 4. 2019
Od 9:00 do 17:00 hod.

v Muzeu zlata v Novém Kníně

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU

Muzeum zlata, pobočka Hornického muzea Příbram
Vás zve na

3 / 2019
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko
konaného dne 27. 2. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	protokol o převzetí rybníka Na Korouhvích v k.ú. Prostřední Lhota
do vlastnictví obce,
•	dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na zpracování územního
plánu obce.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko konaného dne
18. 3. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
•	rozpočtové opatření č. 2/2019 o navýšení příjmů o 275,7 tis. Kč a výdajů
o 170,7 tis. Kč,
•	závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a přijatá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce,
•	nabídku na zpracování monitorovací zprávy k dotaci na projekt „Drtinova rozhledna“,
•	plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav
Hněvšín,
•	pojištění členů výjezdních jednotek SDH Chotilsko, Záborná Lhota
a Prostřední Lhota,
• záměr pronájmu pozemků parc.č. 212 a parc.č. 572 v k.ú. Záborná Lhota,
• příspěvek 40 tis. Kč na konání jarmarku při Májové balonové fiestě,
• nájemní smlouvu k obecnímu bytu v č.p. 22 Prostřední Lhota,
• pronájem hrobového místa na živohošťském hřbitově,
• umístění mola a rozšíření kotviště na LB Vltavy – Kobylníky,
•	stavby na pozemku parc.č. 98/3 v k.ú Záborná Lhota, na pozemku
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parc.č. 357/31 v k.ú. Chotilsko a na pozemcích parc.č. 410/49, 410/50
a 410/51 v k.ú. Křeničná,
•	smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce ke stavbě kabelového vedení NN Živohošť za náhradu ve výši 5 tis. Kč,
•	návrh a zakoupení pamětních placek k výšlapu na Besednou a Běhu
na Veselý vrch,
•	kupní smlouvu na mobilheim v ceně 182 tis. Kč k vybavení kempu na Živohošti,
•	cenovou nabídku ve výši 79.107 Kč na opravu a přístavbu objektu správce rozhledny na Veselém vrchu,
•	dovybavení zásahového vozidla SDH Chotilsko v ceně 2.500 Kč,
• lesní hospodářský plán obce Chotilsko,
• aktualizaci webové prezentace obce v návaznosti na legislativní změny,
•	financování materiálu a strojních prací při opravě požární nádrže v Záborné Lhotě,
•	odklad rozhodnutí k návrhu pachtovní smlouvy s JS Centrum, s.r.o.
o požívání obecních pozemků po záboru jejich části rybníkem Na Korouhvích v Prostřední Lhotě,
•	odklad rozhodnutí o pronájmu pozemku parc.č. 31/4 v k.ú. Chotilsko
Vzduchoplavecké společnosti, z.s.
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	návrh prodeje obecních pozemků parc.č. 74/1 a parc.č. 75/4 v k.ú.
Hněvšín,
•	cenovou nabídku na výrobu stolních kalendářů pro rok 2020 od vydavatele Sahara, s.r.o.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
•	možnost účasti obce v zakládaném sdružení obcí k provozování vodohospodářské infrastruktury, přednesené zástupci VHS Dobříš,
•	využití pozemku parc.č. 31/4 v k.ú. Chotilsko v případě jeho pronájmu
Vzduchoplavecké společnosti, přednesené zástupci společnosti,
•	režim užívání a údržby tenisových kurtů v Prostřední Lhotě a v Chotilsku,
• protokol o kontrole HZS Středočeského kraje ú. o. Příbram,
• protokol o kontrole České správy sociálního zabezpečení,
• opatření obecné povahy k provozování skútrů na Slapské přehradě,
• informaci o podmínkách dotačního titulu „Podpora revitalizace území“,
•	projektový záměr spolku provádějícího hipoterapii, rehabilitaci a péči
o postižené občany, děti a seniory – „Kobyly u Lily Chotilsko“.
-OÚ-
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Termín svozu: 13. dubna a 14. září 2019
Místo
Chotilsko
Záborná Lhota
Prostřední Lhota
Mokrsko

náves
náves
náves
náves

Příjezd
12:53
13:07
3:25
13:42

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

10:53
11:08
11:25
12:03

11:03
11:18
12:00
12:13

Termín svozu: 11. května a 19. října 2019
Chotilsko
Záborná Lhota
Prostřední Lhota
Mokrsko

náves
náves
náves
náves

K nebezpečným odpadům patří zejména: Syntetické
barvy, laky, syntetická ředidla, mořidla, elektrické
baterie, autobaterie, oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty, kyseliny, hydroxidy, lepidla,
pryskyřice, tonery, inkousty, těkavé látky, pesticidy,
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť.
Prosím nezapomínejte, že nebezpečný odpad je
složkou tříděného odpadu a nepatří jinam!

VĚTRNÝ BŘEZEN PŘINESL DALŠÍ PORCI ZÁSAHŮ
Už to vypadalo, že počasí dá výjezdové jednotce SDH Chotilsko možnost
oddechnout si a po náročném začátku roku nabrat sil na přípravu všech
společenských akcí, ke kterým se ještě vrátím dále v článku, ale přechod
ničivého orkánu Eberhard přes naše území znamenal další porci zásahů,
a to především v nočních hodinách za účelem odstranění stromů z komunikací nejen v rámci katastru obce Chotilsko, ale například i ze silnice II/114
v katastru obce Nebřich. Zde se opět ukazuje, že vybavení naší jednotky
a její akceschopnost v uplynulém roce výrazně stoupla a umožňuje nám
chránit a zabezpečovat životy a majetek nejen v katastru samotné obce, ale
i v přilehlém okolí.
V této souvislosti bych rád poděkoval zastupitelstvu obce, že schválilo
úrazové pojištění všech členů výjezdové jednotky a zakoupení kufříku s nářadím v hodnotě 2500 Kč do vozidla VW Transporter, které se při zásazích
technického charakteru jeví jako nepostradatelné. Řada čtenářů si možná
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neuvědomuje, že výjezdová jednotka SDH Chotilsko (JSDH Chotilsko) je dle
§29 zákona 133/85 Sb. zřizována obcí a členové této výjezdové jednotky jsou
při zásahu tedy zaměstnanci obce, kteří plní úkoly podle zvláštního právní-

ho předpisu nejen ve svém územním obvodu. Úrazové pojištění členů jednotky je tak s ohledem na rostoucí počet a náročnost zásahů ochranou nejen nás, ale v případě úrazu při náročném zásahu i ochranou našich rodin.
Posledním zásahem, u kterého bych se rád zastavil, je výjezd k nahlášenému požáru v katastru obce Korkyně, který se ovšem ukázal jako planý
poplach. Zjistilo se, že se jedná o nahlášené pálení, které ovšem nemohl
dispečer tísňové linky ověřit (nedostupný telefon). V této souvislosti bych
rád apeloval 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 :-).
V některém z dalších článků bych nejen v návaznosti na tento výjezd otevřel „okénko“, jak se chovat při mimořádných událostech, kde se pokusím
stručnou a srozumitelnou formou předat veškeré informace, tedy jak se
chovat při různých typech nejen živelných pohrom.
A na závěr mi dovolte seznámit vás s akcemi, které v dubnu pořádáme
a na kterých se na vás srdečně těšíme:
• 6. 4. 2019 od 13:00 (sraz před obecním úřadem v Chotilsku) – 11. ročník
jarního úklidu obce pod patronací Ukliďme svět, ukliďme Česko
chotilsk¯

zpravodaj

IV

3 / 2019
• 20. 4. 2019 od 15:00 (sraz tradičně u rozhledny) – 11. ročník Mrskni sebou na Besednou, občerstvení a hezké počasí zajištěno
V návaznosti na jarní úklid pak stejně jako minulé roky budeme organizovat:
•2
 7. 4. 2019 od 13:00 – sběr kovového odpadu a elektroodpadu
v katastrech: Živohošť, Křeničná, Hněvšín, Knihy, Lipí, Sejcká Lhota, Chotilsko (kontaktní telefony p. Šiška: 602 440 064, p. Lukavský:
602 648 342)
Martin Brodský

VODA PRO HASIČE
Spíše lesní tůňku v romantickém zátiší připomíná pohled do požární nádrže v Záborné Lhotě. Bujná podvodní vegetace by jistě potěšila oko kdejakého botanika, avšak sacímu koši hasičů by jistě nechutnala. A zborcené boční stěny nádrže již po několik let přímo volají po zručných rukách
zednického mistra. A dočkaly se. Zastupitelstvo obce vyčlenilo ve svém letošním rozpočtu finanční prostředky k úhradě strojních prací při odstraňování usazenin v nádrži a k nákupu materiálu potřebného k její opravě. Samotní dobrovolní hasiči ze Záborné Lhoty pak přislíbili přiložit ruce
k dílu a na pracích při opravě požární nádrže se podílet.
Průběh opravy si ještě připomeneme a odvedenému dílu pak
popřejeme, aby ke svému pravému účelu sloužilo co nejméně,
tedy „jen kdyby...“.
-JeF-
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VÍTALI JSME MALÉ OBČÁNKY
V sobotu 2. března jsme mezi příslušníky obce Chotilsko přivítali nové
občánky. Pro čtyři dívky a dva chlapce, jejich rodiče a příbuzné si na úvod
připravily básničky děti z Mateřské školy Rodinka v Korkyni v pásmu připraveném ředitelkou MŠ paní Černohorskou. Jelikož dnes už se nad kolébkami novorozenců jen zřídka sklánějí pohádkové sudičky (alespoň myslím),
ujala se jejich role starostka obce paní Běla Tobolová, aby úvodním slovem
přivítala malé občánky, popřála jim šťastné dětství a celoživotní pohodu,
rodičům pak nevyčerpatelnou trpělivost, pochopení a lásku při jejich výchově. Podpisem v pamětní knize rodiče takovýto závazek přijali. V upomínku

na tento den byly rodičům předány pamětní listy, maminkám květiny a dětičkám první knížka. Milou vzpomínkou na tuto chvíli jistě budou i fotografie, které rodiče obdrží svázané v malé knížce. Skromným občerstvením
bylo vítání završeno. Takže Sofie, Evelíno, Miriam, Lukáši, Rozálie, Edwardo i chybějící Pavle, ať už vás život zavane kamkoli, ať se vám v něm líbí!
-JeF-
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PROF. VÁCLAV VĚTVIČKA V DRTINOVĚ GALERII
Ve čtvrtek 14. března zaujalo každého, kdo přijal pozvání k setkání s botanikem, popularizátorem vědy a spisovatelem Václavem Větvičkou, vyprávění o původu rostlinných druhů, době i způsobu jejich případné migrace
na evropský kontinent i o jejich současném výskytu v povltavské krajině.
Nechyběl ani výklad k původním rostlinným druhům a jejich roli v krajině.
Autor více než dvaceti knižních titulů, z nichž přítomným posluchačům některé opatřil autogramem, v závěru také přislíbil, že nás letos ještě jednou
navštíví se svým pásmem autorského čtení. A předvedenou ukázkou, čtenou z jedné ze svých knih, pak nenechal nikoho na pochybách, že je na co
se těšit.
-JeF-

SOBOTA

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA

13. 4.

2019
Na sobotu 13. dubna chystají pracovnice Infocentra v Chotilsku proměnu Drtinovy galerie na velikonoční dílničku, kde
bude dětem i dospělým dána příležitost vytvořit z připravených materiálů
cokoli, co k velikonoční oslavě příchodu jara patří. K dispozici bude malíř-
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ské náčiní k barvení vajíček, mnoho drobností k utváření všelijakých podob
jarních motivů, kreslicí koutek pro děti a chybět samozřejmě nebude hromada proutí k předvedení zručnosti přítomných hochů a pánů při pletení
pomlázek (než nám EU velikonoční „bití žen“ zatrhne).
Tak nezapomeňte: v sobotu 13. dubna od 16.00 hodin v Drtinově galerii.

10. BALONOVÁ FIESTA: 3.–5. KVĚTNA 2019
Vzduchoplavci tuzemští i zahraniční i letos v prvních májových dnech nafouknou svá
vzdušná plavidla a nechají se unášet větrem
nad povltavskou krajinou v okolí Chotilska.
Oku lahodící vzdušné kreace letos organizátor spolu s partnery akce opět doplní sobotním
jarmarkem, divadélkem pro děti i dalšími dětskými atrakcemi, hudební produkcí i nabídkou občerstvení (bližší informace k programu
budou uvedeny na plakátech).
Že to zní hezky? A hezké to také je. Máme
tady atrakci, která významně zviditelňuje
chotilsk¯

zpravodaj
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naši obec, přitahuje pozornost médií a každoročně přiláká mnoho návštěvníků nejen ze všech částí obce (jako jedna z mála), ale také ze širokého okolí
(přesvědčit se o tom lze ve fotogalerii na stránkách obce). Obec, vědoma
si významu této akce, každoročně na její doprovodný program finančně
přispívá, přičemž hlavní tíži nákladů, spojených se samotným provozem
balonů, nese organizátor akce – Letybalonem.eu. Jistěže na to není sám.
Přispívají mu sponzoři, jejichž jméno se objeví jen jednorázově na plakátech před konáním akce. Proti tomu působí jako rozčarování fakt, že jsme
jako zastupitelé obce hlasováním zamítli poskytnout malou částku na výrobu každoroční pamětní placky, tedy propagačního předmětu, na kterém se
v souvislosti s balony skví jméno obce a který si účastníci a návštěvníci roznesou jako upomínku do svých domovů. Škoda. Doufejme, že organizátor si
potřebnou částku opatří a tuto upomínku (i ku prospěchu obce) zafinancuje
sám. Za sebe předem děkuji.
-JeFSOBOTA

VÝŠLAP NA BESEDNOU

20. 4.
2019

Pod tradičním heslem „Mrskni
sebou na Besednou“ se letos
opět vydáme pozdravit jarní
přírodu z vrcholku Besedné.
Tentokrát si také připomeneme, že již uplynulo pět
let od zahájení výstavby
nové Drtinovy rozhledny poté, co jsme řadu
let na pozůstatcích
původní stavby společně volali po její
obnově.
Organizátoři akce, kterými
jsou dobrovolní hasiči z Chotilska s partnerským
přispěním
obce Chotilsko a o. s.
Veselý vrch, srdečně
zvou k účasti co nejširší
obec příznivců z řad občanů místních i přespolních,
rodáků a pamětníků a těší se
na společné setkání pod rozhlednou v sobotu 20. dubna v 15.00 hodin.
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KDO NESKÁČE, NENÍ ČECH
No, až tolik nadšení zrovna nečekáme, ale přesto
bychom moc rádi uvítali vyšší návštěvnost při fotbalových utkáních v Prostřední Lhotě, a to nejen v podání
těch dospělých, ale zejména při zápasech našich malých
fotbalových nadějí.
Tak si občas řekněme: Kam o víkendu? No přece fandit!
• V sobotu 20. 4.
	- se mladší žáci od 14:30 hodin utkají se soupeřem
z Dolních Hbit/Višňové, od 17:00 hodin naši muži
s družstvem Sokola Nová Ves pod Pleší B.
• V neděli 28. 4.
	- od 10:00 hodin přivítá starší přípravka družstvo
Sokola Láz, od 11:45 hodin se mladší přípravka
utká s malými borci z Nové Vsi pod Pleší.
• Ve středu 1. 5.
- bude od 12:30 hodin k vidění zápas starší přípravky se Sokolem Pičín.
• V sobotu 4. 5.
- mladší žáci uvítají hráče TJ Stará Huť, od 17:00
hodin se pak muži utkají s Novým Knínem B.
Přijďte fandit a připomenout si, jak vypadají děti bez mobilů a tabletů
v ruce.
-JeF-
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Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště3
1a/ okolí
2016
2019

Mokrovratský
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 4. 3. 2019 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–5/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Pavlínu Hejrovou a jako ověřovatele zápisu p. Lukáše Konvičku a p. Karla Kaláta.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 2–5/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 4. 3. 2019 takto:
1. Žádost ZŠ a MŠ o převedení zůstatku hospodaření za rok 2018
2. Smlouva o úvěru
3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
4. Žádost o pronájem části pozemku
parc. č. 55 v k.ú. Mokrovraty
5. Žádost o odprodej části pozemku
parc. č. 121/3 v k.ú. Mokrovraty
6. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

MOKROVRATSK¯

• Usnesení č. 3–5/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
souhlasí s převedením zůstatku
hospodaření ZŠ a MŠ Mokrovraty za rok 2018 ve výši 65 313,84 Kč
do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4–5/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o úvěru č.
0495109189/LCD ve výši 30 miliónů
Kč mezi Českou spořitelnou, a. s.
a Obcí Mokrovraty na akci „Mokrovraty-rozšíření kanalizačních sítí“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5–5/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
mezi Obcí Mokrovraty a Nohejbalovým klubem Mokrovraty, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 40 tisíc Kč
zpravodaj
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na celoroční činnost.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6–5/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr pronájmu cca
1100 m2 pozemku parc. č. 55 v obci
a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.

• Usnesení č. 7–5/2019
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 121/3 (cca 357 m2)
v obci a k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – DUBEN 2019

6. 4.

–„
 Ukliďme Česko“ – akce pořádaná
ve spolupráci s obcí: Pojďme společně uklidit
Mokrovraty a Pouště

ZŠ i MŠ

10. 4.

– divadelní představení – V korunách stromů

ZŠ i MŠ

15. 4.

– Den otevřených dveří

ZŠ i MŠ

16. 4.
– zápis do 1. ročníku ZŠ od 14.00 do 17.00
a 17. 4.
– velikonoční prázdniny ZŠ, MŠ dle počtu
18. 4.
přihlášených dětí
24. 4.

– Den Země – ukázka dravců

29. 4.

–„
 Aby bylo na zemi milo“ – ekologický
program ve Staré Huti

30. 4.

– průvod čarodějnic a čarodějů obcí

ZŠ
ZŠ i MŠ
ZŠ i MŠ
MŠ + 1. až 3.
ročník ZŠ
ZŠ i MŠ

Vážení spoluobčané,
měsíc březen jsme zahájili karnevalem, do kterého se kromě dětí zapojily i zaměstnankyně školy. Děti v těch nejrozmanitějších maskách plnily
pod vedením Bílé paní, paní Zimy a Jara zajímavé, poučné i žertovné úkoly.
Na to, aby vše šťastně dopadlo, dohlížel kominíček v podání jedné z učitelek. Jarní prázdniny nám daly prostor pro odpočinek a regeneraci.
První jarní den zahájily děti vynášením Moreny a tím přivítaly jaro.
„Vodou se musí šetřit“ je název vzdělávacího programu pro děti. Je zaměřen na netradiční vzbuzení zájmu dětí o dění v přírodě. Učí žáky pozo-
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rovat přírodní jevy, aby na základě svých vlastních zkušeností docházeli
k jednoduchému objevování souvislostí. Nejvíce děti zaujal jednoduchý pokus s čištěním vody pomocí chemického procesu.
I v měsíci dubnu máme pestrou nabídku akcí, o kterých vás budeme informovat na stránkách Mokrovratského zpravodaje.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

SBĚR BIOODPADU 2019
Sběr bioodpadu v roce 2019 bude každou neděli od 9:00 do 13:00 hod.
ve dvoře hasičské zbrojnice v Mokrovratech.
Příjem bioodpadu začíná v neděli 31. března 2019.

SOBOTA

13. 4.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
• Pouště, náves			
• Mokrovraty, před obchodem

2019

9.39–9.49 hod.
9.54–10.04 hod.

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.
Nebezpečný odpad lze odložit zdarma.

MOKROVRATSK¯
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INZERCE

PRODEJ
SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell - typu Araukana. Stáří
14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ks.

Prodej: 9. dubna, 3. května
a 4. června 2019
Nový Knín – u firmy ELKO
– 17.15 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá

9.00-16.00 hod.

Tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Navštivte prodejnu Barvy a laky drogerie v Novém Kníně.
Havlíčkova 52

(vedle restaurace „U Růžičků“)

široký sortiment
skvělé ceny
akční zboží
(nový akční leták každé 3 týdny)

tel.: 731 547 103
e-mail: novyknin.havlickova@bal.cz

www.bal.cz | www.balshop.cz
Inzerce_NK_128x90mm_cb_zrcadlo.indd 1

MAPA
18.02.2019 10:35:12

INZERCE

REVIZE KOTLE ZDARMA
Vlastníte kotel 1. a 2. emisní třídy?
15. 1. 2019 až 31. 5. 2019 získáte po předložení
tohoto kupónu revizi kotle ZDARMA.
Na základě zákona 172/2018 sb. je vystavená revize platná 36 měsíců.

Volejte 777 663 799
Největší síť vzorkoven kotlů v ČR

www.dumkotlu.cz
DK-Inzerce-ZAPRAZI-REVIZE-128x90-BW-01.indd 1

Bruntál, Dasný, Dobříš, Frýdek-Místek,
Praha, Vysoké Mýto

29.01.19 10:48

Více informací k tomuto sortimentu
naleznete na www.zubadan.cz

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Symbol technologie
ZUBADAN INVERTER

Nová modelová
řada tepelných
s nejnižší
hladinou
hlukuElectric.
na trhu. Vylepšená
Vylepšená
Kvalitní
a spolehlivá
tepelná čerpadel
čerpadlavzduch/voda
vzduch/voda
od výrobce
Mitsubishi
patentovaná technologie
Zubadan
s přímým
vstřikováním
chladiva s novým
Hermetic
DC Inverter
patentovaná
technologie
Zubadan
s přímým
vstřikováním
chladiva
s Flash-Injection
Scroll kompresorem
od výrobce
Mitsubishi
nabízí technologicky
nejvyspělejší
tepelná
kompresorem
od Mitsubishi
Electric
nabízíElectric
nyní technologicky
nejvyspělejší
tepelná čerpadla
čerpadla vzduch/voda.
Nová
řada
tepelných
čerpadel
speciálně určená
vzduch/voda
na trhu. Tato
nová
tepelná
čerpadla
jsou speciálně
určená pro
pro ohřev
ohřevteplé
teplévody
vody
vytápění s snejnižšími
provozními
náklady. Garantovaný
operační rozsah
je ažrozsah
do venkovní
teploty
aa vytápění
velmi nízkými
provozními
náklady. Garantovaný
operační
až do venkovní
–28 °C. –Dle
Productvšechna
dosahujítepelná
všechnačerpadla
tepelná čerpadla
Mitsubishi
ElectricElectric
nejvyššíté
teploty
28Energy
°C. DleRelated
ErP dosahují
od výrobce
Mitsubishi
možné energetické
třídy A++/A++.
nejvyšší
možné energetické
třídy A++.
Zubadan technologie je součástí tepelných čerpadel pouze od výrobce Mitsubishi Electric.
Více informací naleznete na www.zubadan.cz

Poslední kolo kotlíkové dotace
od června 2019
BEZSTAROSTNÉ A EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ
VAŠEHO DOMU S DOTACÍ AŽ 127 500 Kč

TEPELNÁ ČERPADLA
FUJITSU
TOSHIB
A
Stanislav Hrbek
Chotilsko 31, 262 03 Nový Knín
774 687 758, stanislav.hrbek@seznam.cz
www.topeni-voda-hrbek.cz | www.vytapenidomu.cz

Nabízíme Vám profesionální montáž
i zpracování žádosti pro poslední kolo
kotlíkové dotace.

