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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik slov ohledně zřízení městské policie. Snaha udělat
něco pro zvýšení bezpečnosti a pořádku ve městě je dlouholetá a objevovala
se pravidelně ve volebních programech všech stran. Nějaký čas se podařilo
alespoň na pár hodin týdně získat členy městské policie z Mníšku, ale to
bylo jednostranně vypovězeno. Tato zkušenost však vedla ve snahu toto obnovit ve větším rozsahu. Bohužel změnou ve vedení města Mníšek pod Brdy
tato možnost padla. Proto přišla v úvahu varianta založit policii vlastní. Této
variantě napomohla skutečnost, že obec Nová Ves pod Pleší se chce podílet
polovičkou nákladů a získat tak naše policisty pro službu u nich na základě
veřejnoprávní smlouvy, a dále možnost získat zkušeného velitele pana Milana Kotouče. S ním proběhlo setkání se zastupiteli dne 4. 12. 2018 a po dvouhodinové diskuzi všichni přítomní konstatovali vhodnost tohoto kroku. Ze
závěrů, které z tohoto jednání shrnul radní Ing. Lukeš, uvedu některé:
•
•
•
•
•
•
•
•

Řešení rušení nočního klidu
Vandalizmus
Měření rychlosti a dodržování dopravních opatření
Bezpečnost před školou před vyučováním
Nekázeň při parkování
Pořádek v uličce za Mincovnou
Základní záchranná služba
Dohled nad osamělými seniory

Myslím si, že náklady na tuto službu jsou smysluplné a přispějí ke zlepšení chodu města a pomůžou Vám v různých potřebných záležitostech. V neposlední řadě je to nová autorita ve městě.
V současné době probíhá i jednání s Policií ČR ohledně koordinace s naším postupem. Moje dosavadní informace jsou v souladu s naším postupem.
Policie ČR pochopitelně bude nadále řešit závažné činy a záležitosti, ale
v žádném případě nemá kapacity na běžné každodenní činnosti. Pokud
jsem zmínil osobu pana Milana Kotouče, mají s ním velice dobré zkušenosti
a uvítají budoucí spolupráci v Novém Kníně. Domluvili jsme se na veřejném
jednání u nás s jejich zastoupením.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta
Titulní kresba:
Kostel sv. Františka z Assisi ve Starém Kníně
Novoknínsk¯
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ZAČALO NOVÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
Nejdříve bych rád popřál všem občanům našeho města příjemný vstup
do roku 2019 a mnoho úspěchů v tomto roce.
Chtěl bych se ve svém příspěvku ohlédnout za tím, co máme jako vedení
města od komunálních voleb za sebou, co se připravuje a co nás čeká. Na svém
druhém zasedání muselo zastupitelstvo vyřešit otázku půdních vestaveb Základní školy Nový Knín. Ve výběrovém řízení zbyla po posouzení dvou došlých
nabídek pouze jedna firma s nabídnutou cenou, která o několik milionů přesahovala rozpočet stavby. Na schůzce koaličních sdružení bylo proto správně
dohodnuto, že vzhledem k možnosti opakování výběrového řízení bez ohrožení přiznané dotace bude výběrové řízení zrušeno a zopakováno. Toto také bylo
po rozsáhlé diskuzi na zasedání zastupitelstva schváleno. V současné době
tedy probíhá nové výběrové řízení se snahou cenu za půdní vestavby snížit.
Většina zvolených komisí a výborů se sešla na svých prvních zasedáních a vytyčila si svou činnost a úkoly. V této souvislosti je třeba zmínit
stavební komisi, která se ihned pustila do sestavení harmonogramu oprav
místních komunikací, chodníků a řešení dopravní situace v Novém Kníně.
Do jarních měsíců by měla být představena koncepce oprav všech místních
komunikací a chodníků, kde by se občané dozvěděli, kdy bude upravována jejich komunikace. Pro rok 2019 byly k rekonstrukci doporučeny ulice
Na Potůčku, V Jalovčinách, Vilová a samozřejmě ulice od hasičárny v Sudovicích přes náves až k obratišti na konci této komunikace. Na financování
těchto ulic v této chvíli zpracováváme podklady pro podání žádosti o dotaci,
jejíž termín je do konce února. Samozřejmě bude v nejbližší době (jakmile
to dovolí počasí) zahájena práce na dokončení chodníků, vjezdů a zelených
pasů v ulici Ledrenská, kde se do konce roku již nepodařilo vzhledem k vytíženosti stavební firmy tyto práce provést.
Rovněž rada města se několikrát sešla a začala pracovat na přípravě důležitých projektů pro město. Bylo zahájeno zřízení městské policie, které
proběhlo i zastupitelstvem města, a v současné době je schválena vyhláška
o městské policii a připravuje se návrh smlouvy s Novou Vsí pod Pleší o spolufinancování městské policie a zajištění jejích služeb. Celkové roční náklady
na městskou policii ve výši cca 1.500.000,- by byly rovnoměrně rozděleny
mezi Novou Ves pod Pleší a Nový Knín, kdy nás tedy v konečné sumě vyjde
městská policie na cca 750.000,-. Dále se rada města zabývala například autobusovým nádražím a možností jeho financování, vyřešením přístupů na dětské hřiště, vyřešením pozemků pod hasičárnou v Novém Kníně, řešením
dopravy na náměstí Jiřího z Poděbrad a s tím celkového uspořádání náměstí,
řešením bezbariérového přístupu do zdravotního střediska pomocí výtahu,
úpravou smlouvy na dodávku tepla pro městské bytové domy a dalším.
Samostatnou kapitolou je zajištění bezpečnosti, ale i ostatních potřeb města
ať už prostřednictvím městské policie, nebo policie státní. Vzhledem k tomu,
že se kolem tohoto tématu zvedla široká diskuze, plánuje se na měsíc únor
schůzka se zástupci státní policie a městské policie, která by se měla uskuteč-
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nit v sokolovně v Novém Kníně. Zároveň bychom rádi na tomto shromáždění
otevřeli i jiné otázky, které naše město a jeho obyvatele trápí. Doufám v účast
všech, kteří mají zájem nejen o toto téma, a jelikož není znám přesný termín
konání (je nutno zajistit účast zástupců policie), prosím o sledování webových
stránek, FB profilu města a veřejného rozhlasu, kde bude termín oznámen.
Před zastupiteli stojí řešení mnoha problémů, které naše město má
a není možné je prostřednictvím jednoho článku postihnout. Proto bych
Vás o postupu v jejich odstraňování a nejlépe o úspěšně vyřešených věcech
alespoň jednou měsíčně takto informoval. I z tohoto důvodu naše sdružení
zřídilo webové stránky www.tradiceaprosperita.cz, kde naleznete informace o tom, co bychom jako sdružení chtěli prosadit a také o tom, co se nám
již podařilo udělat.
Petr Chmelík
místostarosta

ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
USNESENÍ č. 3/2018 ze zasedání zastupitelstva
města ze dne 6. 12. 2018
• USNESENÍ č. 1–3/2018–ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje doplněný program zasedání.

Simona Hájková.
Členové finančního výboru: Ing. Radek Hrubý, PaedDr. Miloš Petřík,
Martin Maleček, Věra Špačková.

• USNESENÍ č. 2–3/2018–ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Martina
Provazníka a Mgr. Augustina Kůra.

• USNESENÍ č. 5–3/2018–ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2018 ZM. Rozpis tohoto opatření je
nedílnou součástí tohoto usnesení.

• USNESENÍ č. 3–3/2018–ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Nový Knín č. 1/2018 o zřízení městské policie. Text vyhlášky
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 4–3/2018–ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje členy kontrolního a finančního výboru ve složení:
Členové kontrolního výboru: Petra
Plotová, Marek Zach, Václav Járka,
Novoknínsk¯

• USNESENÍ č. 6–3/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 4/2018 ZM. Rozpis tohoto opatření
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• USNESENÍ č. 7–3/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Nový Knín. Rozpis tohoto výhledu je nedílnou součástí tohoto usnesení.
zpravodaj
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• USNESENÍ č. 8–3/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
Nový Knín, Masnerova, kNN č.p. 263
č. IV-12-6023532/VB/1 ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035.
• USNESENÍ č. 9–3/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje bezúplatný převod stavby
„Polní cesty RCH 3“ v k.ú. Kozí Hory
v hodnotě 3.409.085 Kč.
• USNESENÍ č. 10–3/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje příspěvek z neinvestiční
rezervy ve výši 160.000 Kč na rekonstrukci sokolovny, který podléhá
vyúčtování do konce roku 2019.

• USNESENÍ č. 11–3/2018 – ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtové provizorium až do doby schválení rozpočtu
na rok 2019 následovně: v období
rozpočtového provizoria územní samosprávný celek hradí pouze výdaje
na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených smluv, příspěvky na provoz
zřízeným organizacím a nejnutnější
výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a samotného fungování
územního celku.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 6. 12. 2018

USNESENÍ č. 2/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
26. 11. 2018
• USNESENÍ č. 1–2/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2–2/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání zastupitelstva
dne 6. 12. 2018.
- Schválení členů výborů zastupitelstva
- Rozpočtové opatření
- Rozpočtový výhled
- Návrh veřejné vyhlášky o městské
policii
- Majetkové záležitosti města.
• USNESENÍ č. 3–2/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje přijetí paní V.D. do zaměstnání
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od 1. 12. 2018 na místo paní P.Š.
• USNESENÍ č. 4–2/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
27. 4. 2016 s firmou Witero.
• USNESENÍ č. 5–2/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje smlouvu o pronájmu nebytových
prostor s MUDr. P.P.
• USNESENÍ č. 6–2/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje uzavření provozu MŠ Nový Knín
v době školních prázdnin v případě,
že se nepřihlásí 10 a více dětí.
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• USNESENÍ č. 7–2/2018–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí vyhlášení ředitelského
volna v ZŠ a MŠ Nový Knín ve dnech
3. a 4. ledna 2019.

• USNESENÍ č. 8–3/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje odměňování předsedů komisí
od 1. 12. 2018.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 26. 11. 2018

USNESENÍ č. 3/18 ze zasedání Rady města Nový Knín ze dne
10. 12. 2018
• USNESENÍ č. 1–3/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
• USNESENÍ č. 2–3/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
Dodatek smlouvy s MUDr. P.P. na doplňkové služby (pneumologie a fyzioterapie) k ordinaci pediatrie.
• USNESENÍ č. 3–3/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
členy jednotlivých komisí rady města, a to takto:
Sportovní, kulturní a sociální komise:
- M. Čermáková – předsedkyně
- J. Korotvička
- R. Panská
- J. Zelenková
- J. Rambousková
Komise životního prostředí:
- J. Mácha – předseda
- M. Konopásek
- J. Hájek
- M. Pipota
- M. Provazník
Stavební komise:
- J. Kolka – předseda
- L. Cvrček
- M. Douša
- M. Michálek
- S. Foukner
Novoknínsk¯

Účinnost odměn členů komisí je
od 1. 1. 2019.
• USNESENÍ č. 4–3/2018–RM
Rada města Nový Knín bere
na vědomí rozhodnutí o přerušení
provozu MŠ Nový Knín ve dnech
od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
• USNESENÍ č. 5–3/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek ve výši 3.000,pro MŠ Borotice.
• USNESENÍ č. 6–3/2018–RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příspěvek panu R.M. na rekonstrukci komína v bytovém domu v Libčicích.
• USNESENÍ č. 7–3/2018–RM
Rada města Nový Knín zamítá žádost pana M. na zrušení vymáhání
poplatku za svoz TKO.
Ing. Tomáš Havlíček, starosta města
Petr Chmelík, místostarosta
V Novém Kníně dne 10. 12. 2018
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo města Nový Knín zve na své zasedání,
které se bude konat ve čtvrtek 21. 2. 2019 od 19.00 hodin
v zasedací místnosti na radnici.

ČTVRTEK

21. 2.
2019

SDĚLENÍ RADNICE
Omluva
Novoknínský kalendář pro rok 2019
Tímto se velice omlouvám panu RNDr. Miloši Hlávkovi za upření autorství
3 fotografií v novém kalendáři na rok 2019. Jedná se o tři fotografie náměstí Jiřího z Poděbrad s duhou.
Jana Kolková

TISKOVÁ ZPRÁVA
Čtrnáctý ročník soutěže středočeských obcí
„My třídíme nejlépe“
v třídění odpadů již má své vítěze
Praha (18. prosince 2018) – Krajský úřad Středočeského kraje a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., odtajnily na dnešním slavnostním večeru, v prostorách galerie kavárny Mánes na Masarykově
nábřeží v Praze 1, výsledky 14. ročníku soutěže obcí Středočeského
kraje „My třídíme nejlépe“.
Slavnostní vyhlášení letos moderoval Milan Herman, který s sebou přivedl mladé talenty právě ze Středočeského kraje. V komorním prostředí
Galerie Mánes tak vystoupili vítězové Středočeské soutěže Brdský kos Martin Jirák z Hořovic a talentovaná studentka z Hořovic Erika Řechtáčková.
Zástupci vítězných obcí převzali ocenění z rukou Ing. Jiřího Stehlíka
z Odboru životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje, oddělení
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odpadů, a Martiny Filipové, ředitelky oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a. s. Cílem soutěže „My třídíme nejlépe“, která je součástí
projektu nazvaného „Podpora recyklace a využití odpadů z obcí Středočeského kraje“, byla aktivní účast co největšího počtu obyvatel obcí a měst
zapojených do systému EKO-KOM. Tento systém na území České republiky
úspěšně zajišťuje zpětný odběr a využití obalových odpadů, tedy jejich třídění a recyklaci.
Do letošního ročníku soutěže se zapojili obyvatelé již 1 137 středočeských
měst a obcí. Zásadním kritériem pro hodnocení obcí a měst byla celková výtěžnost ve všech základních komoditách, tedy plastu, papíru, sklu a kovech.
Plusové body pak obce získávaly za sběr nápojových kartonů a za hustotu
sběrné sítě (čili kolik obyvatel obce nebo města má k dispozici 1 průměrné kontejnerové hnízdo). Jako v předešlých ročnících se hodnotí období od 4. čtvrtletí roku 2017 do třetího čtvrtletí roku 2018 (včetně). Kritéria v pořadí již 14.
ročníku soutěže „My třídíme nejlépe“ zohledňují potřeby Středočeského kraje v oblasti plnění Plánu odpadového hospodářství kraje. „Ve spolupráci se
Středočeským krajem se vždy snažíme kritéria soutěže nastavit motivačně
pro komodity, ve kterých je v kraji nejvyšší potenciál růstu,“ řekla Ing. Kateřina Půlpánová, regionální manažerka EKO-KOM, a.s.
Stupně vítězů a titul Skokan roku
A kdo třídil nejlépe? V kategorii obcí do 499 obyvatel zvítězila obec Samopše, na druhé příčce skončilo Třebsko a třetí místo patří obci Petrovice
II Třebsko.
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V kategorii obcí od 500 do 1 999 obyvatel zvítězila obec Sýkořice, před
stříbrnými Čisovicemi a bronzovými Lety.
Mezi obcemi s 2 000 až 10 000 obyvateli byl nejlepší Nový Knín, stříbrnou medaili získala Rudná a bronz vybojovalo město Uhlířské Janovice.
V kategorii obcí nad 10 000 obyvatel nejlépe třídili obyvatelé Berouna,
druhá příčka patří Mělníku a třetí místo obsadilo město Říčany.
Oceněna byla i obec, která se v třídění odpadů meziročně výrazně zlepšila. Velký „skok“ v množství vytříděného odpadu vynesl titul Skokan roku
Středočeského kraje městu Nový Knín. Toto ocenění již tradičně uděluje
Skupina ČEZ.
Kompletní informace o podmínkách letošního ročníku soutěže, stejně
tak i informace o celkovém hodnocení jednotlivých obcí a měst, včetně jejich bodového zisku, jsou zájemcům k nahlédnutí na webových stránkách
www.mytridimenejlepe.cz.
KONTAKT PRO MÉDIA
EKO-KOM, a.s., Lucie Müllerová, tisková mluvčí
E-mail: lucie.mullerova@ekokom.cz
Telefon: +420 602 186 205

Z ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL
Na konci loňského roku pořádala naše T.J. tradiční vánoční turnaje. V sobotu proběhl turnaj ve ﬂorbale. Zúčastnilo se
6 týmů a celkem 29 hráčů. Turnaj se odehrál v jedné skupině systémem
každý s každým. První čtyři týmy postoupily do semifinále, do finále se
posunuli Jamesoňáci a AK-47. Po napínavém průběhu zápasu se nakonec
z výhry radoval tým AK-47.
V neděli dopoledne změřili síly vyznavači stolního tenisu a odpoledne
nohejbalisté. Na stolní tenis se přihlásilo 12 žen a 23 mužů. Všichni sehráli nejprve zápasy ve skupinách a nejlepší dva z každé skupiny postoupili
do vyřazovacích bojů. V kategorii žen zvítězila Eva Mikolášová a v kategorii mužů Ivan Procházka. Odpoledne se rozběhl turnaj v nohejbale za účasti
8 týmů. Nejprve se odehrály zápasy ve dvou skupinách systémem každý
s každým. Potom se pokračovalo vyřazovacím způsobem. Ve finále se setkaly týmy Kafki a Oplocenka. Celý turnaj vyhráli Kafki ve složení Rada,
Vlasák, Hranický.
Na Nový rok jsme se sešli již po osmé na Mikuli, na novoroční čočce.
Trasa vedla tentokrát kolem „Kosaře“. Na vrcholu jsme si poslechli pár
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písniček v podání bratrů Havlíčků a jejich kamarádů. Počet zúčastněných
odhadujeme na 140. Po malém občerstvení jsme se rozešli každý po své trase k domovům dospat silvestrovskou noc. :-)
Další akcí v novém roce byl „Novoknínský kurýr“. Nočního pochodu
s průchodem několika kontrolních bodů se zúčastnilo 9 posádek a dohromady 28 lidí. Trasa vedla okolím Knína směrem k Záborné Lhotě. Počasí
bylo ideální, napadlý sníh a teplota těsně pod bodem mrazu. Kdo zvolil ideální trasu, ušel zhruba 12 km. Celkovými vítězi se stali Gábina Hrubá s Petrem Šiškou. Cenu útěchy si odnesli Soukup, Šteineková a Lojínová z Dobříše. Jedna skupina se nám vůbec v časovém limitu 3 a 1/2 hodiny nevrátila,
možná ještě bloudí někde v okolí Knína. :-)
Od začátku roku se v sokolovně rozběhlo cvičení rodičů s dětmi (1,5 až
3 roky). Případní zájemci o cvičení se mohou přihlásit u paní Jarky Hrubé,
tel: 724 202 831.
Na závěr chci poděkovat dárcům, kteří přispěli na stále probíhající sbírku na dokončení opravy střechy sokolovny. Do dnešního dne se nám podařilo získat 327.875,00 Kč. Na seznam dárců se můžete podívat na stránkách
Sokola www.sokolnovyknin.cz
Standa Fiala

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
V letošní Tříkrálové sbírce jsme v našich farnostech
vybrali 91 402 Kč. Celá částka již byla podle regulí sbírky zaslána na ústřední sbírkové konto. Část bude využita
v diecézi a část v mezinárodní pomoci. Na naše záměry
dostaneme zpět 65 % celkového objemu. Předpokládáme,
že prostředky použijeme v sociálních a zdravotních službách a také k přímé pomoci potřebným lidem. O použití
prostředků budeme informovat ke konci roku.
Vzpomínáme na všechny z Vás, se kterými jsme se setkali během sbírky, byla to setkání radostná. Děkujeme
za všechny Vaše příspěvky. Na mysl přichází ono známé „Radostného dárce
miluje Bůh“. Jistě to tak je. Přejeme splnění všech Vašich tužeb a snů a vše
dobré a krásné v roce 2019.
Také nám dělá radost, že každý rok se k nám přidávají další lidé. Letos
vytvořila nově skupinku paní Cvrčková s dětmi. Děkujeme všem starým
i novým účastníkům sbírky.
Stanislava Krejčíková jr., koordinátorka sbírky
dr. Stanislav Žák, ředitel FCH Starý Knín
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
• 7. 1. proběhly ve farnosti volby do Pastorační rady farnosti.
• 18. 1. byla ustanovena Pastorační a Ekonomická rada
farnosti.
• Tříkrálová sbírka farnosti vynesla 102.515 Kč.
• 3. 3. jsme při mši sv. ke cti sv. Anežky České poděkovali s panem kardinálem Dominikem Dukou a panem velmistrem Josefem Šedivým za 25
let trvání knínské charity.
• Od 1. března 2018 byl jmenován na jeden rok Zbigniew Grzyb charitním
kaplanem Farní charity Starý Knín.
• 15. 4. zavítal do farnosti pan biskup Malý s pražskými bohoslovci a účastnil se nedělní bohoslužby ve farním kostele.
• 20. 4. se vrátily ostatky pana kardinála Josefa Berana do vlasti. V sobotu
21. 4. byly ostatky pana kardinála vneseny do pražské katedrály a 23. 4.
byla rakev s ostatky pana kardinála Josefa Berana uložena do sarkofágu v kapli sv. Anežky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
• 30. 4. jsme se účastnili mše svaté na Svaté Hoře s italskými přáteli z Ledra.
• 1. 5. mše sv. u kaple v Malé Hraštici společně s panem vikářem J. Dlouhým
• 8. 5. mše sv. na Chramištích
• 12. 5. jsme se účastnili mše svaté na Svaté Hoře při pouti za duchovní
povolání.
• 16. 5. jsme se účastnili mše sv. v sousední farnosti u kaple v Nové Vsi pod
Pleší.
• 19. 5. přijal v pražské katedrále biskupské svěcení Zdeněk Wasserbauer.
• 25. 5. noc kostelů ve Velké Hraštici
• 26. 5. mše svatá ve Slovanské Lhotě
• 31. 5. Boží tělo v Boroticích
• 2. 6. mše sv. na Milině u zvoničky
• 9. 6. mše sv. v Nechalově
• 16. 6. jsme se účastnili mše svaté na Svaté Hoře při pouti „Na křídlech
pomoci“ pro nemocné a ty, kteří se o ně starají.
• 16. 6. mše sv. v Záborné Lhotě
• 24. 6. mše sv. v Libčicích
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• 30. 6. mše sv. v Drhovech
• 13. a 14. 7. koncerty na Staré Živohošti v kostele sv. Fabiána a Šebestiána,
vystupoval Jaroslav Svěcený, Ladislav Horák a Dětská opera Praha.
• V červenci byl na třítýdenní bohosl. praxi student 2. ročníku Michal
Hladík.
• 21. 7. jsme se účastnili pouti na Skalce u Mníšku. Hlavním celebrantem
byl nový pan opat břevnovského kláštera P. Prokop Siostrzonek OSB.
• 29. 7. přechod komunity sester v Poličanech ze stavu převorství
na opatství. V pondělí byla volba první abatyše kláštera Naší Paní nad
Vltavou, stala se jí sestra Lucie Tartara.
• 15. 8. poutní mše sv. v Boroticích – účastnil se Jan Gernt, po mši sv. nabídl malý varhanní koncert.
• 22. 8. benedikce první abatyše sestry Lucie v Poličanech. Benedikci udělil pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer.
• 25. 8. Chotilské posvícení – po mši svaté požehnání nového hasičského
auta
• 28. 8. jáhenské svěcení spolubratra Martina Moravce O.Cr.
• 1. 9. kněžské svěcení Lea Gallase O.Cr. a Václava Sládka O.Cr.
• 8. 9. mše sv. v Dražeticích
• 28. 9. mše sv. v Drevníkách a Mokrovratech
• 29. 9. pohřeb emeritního velmistra Jiřího Kopejska O.Cr. na Chlumu sv.
Máří
• 4. 10. poutní mše sv. ve Starém Kníně za účasti Karla Satorii
• 6. 10. na pouť do Starého Knína přijel autobus rozdělovských poutníků se
svým farářem Jaroslavem Kučerou, který byl hlavním celebrantem sobotní bohoslužby a doprovázel poutníky na trase. Dalším doprovázejícím
knězem byl Petr Beneš CSsR.
• 7. 10. uděloval v našich kostelích novokněžské požehnání P. Leo Gallas
O.Cr.
• 14. 10. jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí P. Josefa Malinského O.Cr.,
z Řádu byl přítomen jáhen Martin Moravec O.Cr.
• 21. 10. uděloval v našich kostelích novokněžské požehnání P. Václav Sládek O.Cr.
• Na začátku adventu jsem požehnal lidem vánoční stromy v obci Chotilsko a v Novém Kníně. V Malé Hraštici byl požehnán nový betlém.
• Chrámový sbor o vánočních svátcích vystoupil v našich chrámech
ve Starém a Novém Kníně, v Libčicích a v sousední farnosti ve Slapech.
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Opravy:
Farní kostel sv. Františka ve Starém Kníně
• Díky Řádu se zrestaurovala tři okna ve farním kostele.
• Provedl se archeologický průzkum v kostele a také průzkum vlhkosti
nutný k dalším opravám.
Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně
• Pokračovala restaurace kazatelny v Novém Kníně (zrestaurovala se
spodní část kazatelny, včetně ozdob a andělů. Zbývá ještě horní část).
• Provedla se elektrifikace půdy, příprava na el. zvonění.
• Restauroval se starý zvon (pan R. Manoušek provedl el. zvonu. Pravidelně zvon zvoní ráno v 7 hod., v poledne ve 12 hod. a večer v 19 hod.)
Kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Živohošti
• Proběhlo restaurování stropu presbytáře.
• Oprava venkovních omítek
Kostel P. Marie Nanebevzaté v Boroticích
• Ladění varhan


Statistika duchovních úkonů:
• Křty: 9
• Svatby: 4
• Pohřby: 25
Vyprošuji Boží požehnání v letošním roce 2019, žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr., farář
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KONANÉ AKCE
NEDĚLE

17. 2.

Dovolujeme si Vás pozvat
na turnaj v křížovém mariáši:

„Turnaj Vladimíra Lomoze“,

2019

který se koná v neděli 17. února 2019 od 10:00 hod.
(9:00–10:00 prezentace)

Místo konání: hotel na náměstí

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
První čtvrtletí nového zastupitelstva
Od komunálních voleb uplynulo už více než čtvrt roku, a tak by možná
stálo za to zrekapitulovat další vývoj. O něm jsem se snažil ve svém blogu
https://novyknin.wordpress.com informovat průběžně, ale jednak dosud ne
všichni obyvatelé mají přístup na Mezisíť (anglicky Internet), jednak by
možná nebylo od věci nějaké shrnutí.
Rovnou podotýkám, že můj pohled není úplně nezaujatý, už proto, že
z principu to není možné. Má tvrzení si proto prosím ověřujte, nikdo není
neomylný ani zcela objektivní.
Texaský masakr motorovou pilou
Čeho jsme se dočkali?
Nejdříve povolebních jednání. Žádná strana nezískala nadpoloviční
většinu, a tak bylo jasné, že se bude muset koalovat. Zatímco mezi Tradicí a prosperitou a sdružením Zlatohorní město Nový Knín (dále Zlatohorci) vládla animozita, která jim bránila společně zasednout za jednací
stůl, nová strana, totiž Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska (dále
SNKNK) se činila. Jednala s oběma zmíněnými seskupeními a zcela vyloučeno nebylo ani to, že vítěz voleb bude vyšachován. O výsledku jednání
tak možná rozhodla konfrontační předvolební kampaň Zlatohorců, která
– aspoň podle mého názoru – srážela koaliční potenciál dané strany hluboko k nule.
Novoknínsk¯
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Možná i proto při ustavujícím zasedání zastupitelstva nastal, mohu-li použít název klasického amerického hororového filmu, menší „texaský masakr
motorovou pilou“: nová vládní koalice nepustila Zlatohorce prakticky k žádné funkci – dokonce ani k vedení kontrolního (případně finančního) výboru, které bývá dobrým zvykem poskytnout opozici. Chápu, že ne každému
musí vyhovovat povaha jimi navrhované zastupitelky, ale na druhé straně jí
ani v nejmenším nelze upřít pracovitost. V minulém volebním období toho
v onom výboru odmakala opravdu dost. Někdo by jí mohl vyčítat, že v zájmu
své strany zjištěné nedostatky možná poněkud zveličovala (zatímco zastupitelé Tradice a prosperity je z pochopitelných důvodů naopak bagatelizovali),
ale pokud by se žádné nekonaly, nebylo by jaksi co zveličovat.
Z řad vládní koalice jsem zaslechl i názor, že kontroly konané za minulého volebního období byly zaměřeny dost jednostranně – totiž na účetní
záležitosti. To bych asi nerozporoval, ale na druhé straně to bylo aspoň částečně vyvoláno „poněkud chaotickým“ přístupem k pracím na Ledrenské
ulici v předminulém volebním období (kde si stavebníci v ceně pozemků
cosi zaplatili – a toho čehosi se konečně dočkají snad letos). Některá ze zdržení by byla i vysvětlitelná okolnostmi – pokud by se ovšem někdo zavčasu
uvolil něco vysvětlovat. Což se ale moc nedělo, a tak pochopitelně vznikl
dojem, že ty jejich prachy kdosi kamsi ulil.
Každopádně uvidíme, jak bude nový kontrolní výbor pilný. A oč bude
jeho práce všestrannější. Což takhle se mrknout například na tu smlouvu
o přestavbě kotelny v bytovkách, kterou vytrvale kritizuje pan Novák?
Výběrové řízení na půdní vestavbu si dává repete
Hned na druhém zasedání zastupitelstva se podařilo „shodit“ výsledky
výběrového řízení na půdní vestavbu ve škole a schválit vyhlášení řízení
nového. Na rozdíl od opravy komunikace v Sudovicích, „pohřbené“ na zasedání v červnu 2017, se zastupitelé k tomuto kroku odhodlali, až když věděli,
že termín pro čerpání přidělené dotace byl prodloužen a vestavba se tak
stihne dokončit včas i v případě opakovaného výběrového řízení. V listopadovém čísle se Zlatohorci chlubili, že diskusi rozpoutali oni; nutno ovšem
dodat, že snahu o vyhlášení nového výběrového řízení projevili i zastupitelé za SNKNK a to, kdo diskusi opravdu odstartoval, si už přesně nepamatuji
(ostatně to asi není úplně podstatné). Jen si myslím, že se (nejen v tomto
případě) občas točila v kruhu a k hlasování se mohlo přistoupit o dost dřív.
Nyní jde o to, aby opakované výběrové řízení vedlo ke zlevnění stavby.
Protože při současné relativní konjunktuře mají firmy zakázek dost, veřejná výběrová řízení právě dvakrát nevyhledávají. A čím méně zúčastněných firem, tím menší naděje, že se podaří srazit onu opravdu dost vysokou
cenu, která vzešla z toho zrušeného výběrového řízení. Zastupitelé by se
tedy měli pokoušet (v době psaní tohoto článku to, doufejme, už dělají) aktivně firmy oslovovat a na výběrové řízení je upozorňovat. Jinak to repete
opravdu nemusí být k ničemu.
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A co takhle městapo?
Šlágrem se na nějakou dobu zřejmě stane zřizování městské policie (neboli zkráceně městapa). Svým způsobem jde o „rychlovku“. Před volbami
počítala Tradice a prosperita s využitím městapa mníšeckého, zatímco Zlatohorci prosazovali rozšíření spolupráce s Policií ČR. Volby 5. a 6. října
2018 ovšem změnily situaci: v Mníšku pod Brdy si – zjednodušeně řečeno
– vládní koalice a opozice vyměnily role. V důsledku toho pan Kotouč, dosavadní velitel mníšeckého městapa, podal výpověď a nabídl své služby právě
Novému Knínu.
Na jednu stranu jde o výjimečnou příležitost to městapo zřídit – k dispozici bychom měli tři zkušené strážníky, totiž pana Kotouče a dva jeho kolegy, kteří odcházejí spolu s ním (zakládat městapo s lidmi, kteří by se svou
práci učili od samého základu, si nikdo netroufal). Na straně druhé situace
nutí ke spěchu: zatímco o podmínkách případné spolupráce s Mníškem by
bývalo šlo debatovat a licitovat třeba půl roku, zde je žádoucí – pokud to
městapo budeme opravdu chtít – aby strážníci nastoupili do služby před
koncem letošního (2019) března.
Proč? Protože nastupující strážníci musí absolvovat školení, které stojí
140 tisíc korun na jednu osobu. Neboli 420 000 Kč za tři strážníky. Pokud
ovšem strážníci nastoupí do čtvrt roku od odchodu z předchozího působiště,
platí jim školení, které absolvovali tam. A – uznejme – skoro půl melouna je
částka, kterou by byla škoda nechat jen tak vyletět komínem.
Další vývoj tak byl logický: koaliční strany na zasedání zastupitelstva
8. listopadu 2018 záměr zřízení městapa silou své většiny protlačily. Zlatohorci se vesměs zdrželi hlasování.
Na dalším zasedání zastupitelstva (6. prosince 2018) už se schvalovala
obecně závazná vyhláška o zřízení městské policie. Zlatohorci se tentokrát
nezdrželi hlasování, nýbrž byli proti.
Uvedená strana komentovala zřizování městapa i v článku v listopadovém Novoknínském zpravodaji. Podle něj proti zřízení městské policie mluví mimo jiné to, že žádná obec srovnatelné velikosti městskou či obecní
policii nemá. Nemohu posoudit, zda autoři článku byli líní pravdivost svého
tvrzení ověřit, či šlo o „kreativní práci s fakty“ (či jak se to říká politicky
korektně) úmyslnou, ale mně pouhé letmé nahlédnutí do Mezisítě dalo poněkud jiné výsledky.
Městskou či obecní policii má například město Strmilov (http://www.policie-cr.cz/mestska-policie/strmilov-233.html) o necelých 1 500 obyvatelích,
městys Cítoliby (https://www.obec-citoliby.cz/obecni-policie/) o zhruba 1100
obyvatelích, na čtenářích a čtenářkách pak ponechávám, aby si sami našli
informace o městských a obecních policiích v Dubu nad Moravou (1600 obyvatel), Předboji (1000 obyvatel), Kolči (600 obyvatel), Radonicích v okrese
Praha-východ (1000 obyvatel), případně v Čížkovicích (1500 obyvatel) nebo
Třebenicích v okrese Litoměřice (2000 obyvatel).
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Naopak v Kardašově Řečici (2200 obyvatel) pověřili ochranou města soukromou bezpečnostní službu (https://www.denik.cz/jihocesky-kraj/strazniky-nahrazuje-ochranka-20150323-r0iu.html). Podobně svou bezpečnost řeší
Studená (2300 obyvatel) či Slavonice (2400 obyvatel), zatímco v Českých
Velenicích (3500 obyvatel) zkombinovali obě tyto možnosti – tj. mají jak
městapo, tak služby bezpečnostní agentury (té dali za úkol bojovat s pouliční prostitucí).
Obě řešení mají své výhody. Použití bezpečnostní agentury může být
levnější a operativnější – smluvní volnost je větší než při zaměstnávání
strážníků, kde je nutno řídit se Zákoníkem práce. Na straně druhé mají
bezpečnostní agentury ještě menší pravomoci než městapo.
Ano, zvažme všechny výhody a nevýhody různých řešení a podle toho
se rozhodněme, ale čiňme tak prosím na základě pravdivých argumentů.
Týká se to i vyčíslení nákladů na zřízení a provoz městapa. Je možné, že náklady budou o něco vyšší než částka, která mi vyplynula z údajů dodaných
panem Kotoučem před zasedáním 6. prosince 2018 (asi 1 900 000 Kč první
rok včetně zřizovacích nákladů a zhruba 1 300 000 Kč provoz v dalších
letech), protože mi tam chybí vybavení služebny a náklady na její provoz
(vytápění, telefon apod.), avšak částka tři milióny, která údajně doprovází
petici proti zřízení této „ozbrojené pěsti radnice“, se mi jeví jako nadsazená.
Navíc bychom se o ty náklady dělili s Novou Vsí.
Pravda, pokud by služebna byla vybavena zlatými klikami u dveří a ty
by se musely kupovat každý rok znovu, protože by je vždy někdo ukradl,
mohly by se ty náklady vyšplhat i mnohem výš.
A co spolupráce s Policií České republiky?
Když se 8. listopadu 2018 schvaloval záměr zřídit městapo, byli Zlatohorci (na svou vlastní žádost) pověřeni, aby se pokusili paralelně jednat s Policií České republiky o spolupráci při zajištění bezpečnosti v Novém Kníně,
nejlépe aby se pokusili sjednat koordinační dohodu.
Na zasedání zastupitelstva, které proběhlo 6. prosince 2018, sdělili, že
s Policií České republiky jednají písemně a že navázali kontakt s příbramským oddělením. Načež vyčetli starostovi, že jednal na dobříšské služebně
Policie České republiky jaksi separé, přestože zastupitelstvo přece pověřilo jednáním s touto ozbrojenou složkou státu je. Pokud Zlatohorci s policií
opravdu jednají písemně, lze litovat, že zastupitelstvu nedodali příslušné
podklady (aspoň jsem to nepostřehl) – zvláště uvážíme-li, že lajdácký přístup v této věci (často oprávněně) vytýkají ostatním stranám.
Nicméně podle toho, co 6. prosince 2018 dále zaznělo, se lze domnívat, že
vše proběhlo zhruba takto: zástupce Zlatohorců kontaktoval příbramské oddělení, to „služebním postupem“ tuto záležitost „přehrálo“ na Dobříš, načež
náčelník tamního oddělení v této věci pozval starostu města, nemaje šajna
o tom, že zastupitelstvo tímto jednáním pověřilo opozici. Starosta pozvání
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přijal (neb pozvání na fízlárnu jsou z těch, která se neodmítají) a tam se
– aspoň podle svých slov – dověděl, že pokud by mělo dojít k nějaké větší
akci, jako je například technopárty apod., to by samozřejmě zasáhli, ale
na to, aby například pravidelně měřili rychlost ne zcela ukázněných řidičů
ve městě, opravdu nemají lidi – tím spíš, že jsou mimo jiné dost vytíženi
„cvrkotem“ na blízké dálnici D4.
Zda Zlatohorci v tomto směru vyvíjejí iniciativu i nadále, mi není známo.
Ale třeba se pochlubí.
A dál?
„Rozjezd“ nového zastupitelstva bychom měli za sebou. Nyní jde o to,
aby neusnulo na vavřínech a pokračovalo v práci, protože ono se toho v posledních letech zanedbalo opravdu hodně. Řešit je nutno zastávky autobusů (včetně případného autobusového nádraží; podotýkám, že jsme dopravní křižovatkou, byť jen místního významu, a tak je potřeba, aby byl
možný vzájemný přestup nejméně mezi třemi autobusy současně – jedno,
zda na náměstí nebo na případném autobusáku u bytovek), samozřejmě
ty komunikace (včetně uspořádání plochy náměstí), na opravu stále čeká
novoknínská hřbitovní kaple, něco by se mělo dělat se svatým Floriánem
u Chramišť, který – asi „díky“ tomu, jak to tady vedeme – úplně ztratil hlavu, možná nás čeká schvalování vyhlášky o chovu lvů a jiných domácích
mazlíčků a možná by se našlo ještě něco. Uznávám však, že do Novoknínského zpravodaje se musí vejít i jiné články než jen ty mé.
A tak dnešní porci svého komentování místních poměrů zakončím jednou drobnou perličkou. Den před uzávěrkou lednového čísla (tj. 24. ledna 2019) na městském webu (zde: http://mestonovyknin.cz/svatby/ms-1841/
p1=1841) stále ještě viselo následující oznámení: „Důležité upozornění: rezervace termínů pro konání svatebních obřadů občanskou formou v měsíci říjnu, listopadu a prosinci 2018 vzhledem ke konání komunálních voleb
a sestavování nového zastupitelstva nebudou zatím přijímány. Děkujeme
Vám za pochopení.“ Inu, jak ze zpívá v jedné písničce, „nežeňte se, chaso
mladá, užívejte svobody.“ A sázkové kanceláře by pomalu mohly začít přijímat sázky, zda tam ono veledůležité upozornění bude viset i v době, kdy
tento článek vyjde.
Miloš Hlávka
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VZPOMÍNÁME
30. ledna 2019 tomu bude smutných 15 let, co nás
navždy opustila naše maminka, babička a prababička paní Jaroslava Rambousková, malířka pokojů.
S láskou v srdci vzpomínají dcery Marcela
s manželem, Jana, vnoučata Bohumil
s manželkou, Jan s manželkou, Nikola s přítelem,
Aneta a Janička a pravnoučata Dominika,
Adriana, Kristýna, Andrea a Lukáš.

JUBILANTI MĚSÍCE ÚNORA 2019
• Neuvěřitelné narozeniny v měsíci únoru slaví
paní Věra Jiránková. Jubilantem tohoto
měsíce je pan Jaroslav Miška. Kulatiny slaví
paní Marie Háčková, paní Václava Beranová
a paní Drahomíra Šalanská. Narozeniny slaví
i paní Zdeňka Lexová.
Pevné zdraví, štěstí a pohodu přejeme všem
jubilantům.

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 1/2019 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 2. 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. února 2019.
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PŘÍLOHA NOVOKNÍNSKÉHO ZPRAVODAJE

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko konaného dne
10. 12. 2018
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 11/2018
• Rozpočet obce Chotilsko na rok 2019
• Členy výborů zastupitelstva obce Chotilsko
• Návrh nového územního plánu obce Chotilsko
• Záměr pronájmu pozemku parc. č. 31/4 v k. ú. Chotilsko
• Záměr směny pozemku par. č. 296 v k. ú. Sejcká Lhota
• Cenovou nabídku za úklid sněhu z komunikací v místních částech obce
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu vodohosp. zařízení mezi obcí a VHS
Dobříš, s.r.o.
• Cenovou nabídku na zaměření tras vodovodu v Chotilsku
• Podání žádosti o dotaci z Fondu Středočeského kraje na rekonstrukci zásahového vozidla
• Podání žádosti na opravu části místní komunikace z Prostřední Lhoty
na Kobylníky v délce cca 4,5 km
• Záměr pronájmu budovy bývalé prodejny v Prostřední Lhotě
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• Nabídku Čs. fondu nemovitostí na odkup lesních pozemků v k. ú. Křeničná
• Záměr prodeje či pronájmu pozemku obce parc. č. 234/3 v k. ú. Hněvšín
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Manipulační řády vodního díla Slapy
• Přehled dotačních programů Min. pro místní rozvoj v roce 2019
• Nabídku mobilního zásobování domácností potravinami
• Stanovisko k petici osady Knihy na provoz lodí na Slapském jezeře
• Organizaci platby za odběr vody na Staré Živohošti
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Chotilsko konaného dne
14. 1. 2019
Zastupitelstvo usnesením schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 12/2018
• Dohodu o členství mezi obcí a jednotlivými členy jednotky SDH
• Zakoupení modulu služby Fireport SMS 150 pro JSDH Chotilsko
• Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a odbahnění rybníka
Kuchyňka“
• Žádost o vodovodní přípojku pro stavbu na pozemku parc. č. 425/6 v k. ú
Chotilsko
• Finanční dar 2.000 Kč pro Ochranu fauny ČR, o.p.s., Hrachov
• Smlouvu o dodávkách přírodního drceného kameniva z lomu Bělice v r. 2019
• Smlouvu o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí se spol. GEPRO,
spol. s r.o.
• Členský příspěvek obce Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska 15.000 Kč
• Cenovou nabídku 45.100 Kč za doplnění projektové dokumentace o propojení stávajícího vodovodního řadu v Prostřední Lhotě s novou trasou
„Chotilsko-Lipí-Prostřední Lhota“
• Smlouvu o nakládání a likvidaci s odloženým odpadem: „jedlý olej a tuk“
• Opravu omítek budovy Chotilského muzea nákladem cca 150–180 tis. Kč
• Smlouvu o prodeji obecních pozemků parc. č. 251/3 a parc. č. 265/10, vše
v k. ú. Křeničná
• Zadání k vypracování variantní studie proveditelnosti na multifunkční
centrum v objektech bývalé restaurace a obchodu v Prostřední Lhotě
do 30. 6. 2019
Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
• Žádost Čs. rybářského svazu o pronájem vodní plochy rybníka Na Korouhvích
• Nabídku fy REMA AOS, a.s. na služby při nakládání s komunálním odpadem
• Žádost o umístění stavby na pozemku parc. č. 403/8 v k. ú. Prostřední
Lhota pro chybějící přístup k pozemku
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Stížnost na narušení občanského soužití odpalováním zábavní pyrotechniky o silvestrovské noci na místě ohrožujícím hospodářská zvířata
v Hněvšíně
• Návrh na provedení oprav a úprav prostoru rozhledny na Veselém vrchu
• Vyhlášení pravidel a programů pro poskytování dotací ze Středočeského
kraje a programů Ministerstva pro místní rozvoj
• Informaci k povolování hazardních her
• Nabídku Čs. komory architektů pomoci při rozhodování o území obce
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SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP 2018
Teplá fronta, studená fronta, tlak, teplota, rosný bod… Výčtem těchto
hodnot by pravděpodobně cimrmanologové přiblížili stav počasí, za jakého
příznivci silvestrovského setkání na Veselém vrchu absolvovali loňský společný výšlap. My se shodneme, že bylo slušně, a hlavně – nepršelo. Ostatně,
jak už to v našich končinách bývá a jak pamětníci vědí, za plných dvanáct
let svého trvání byl výšlap poctěn zasněženou zimní náladou jen dvakrát.
I když tímto posledním výšlapem byl završen jejich počet na plný tucet,
tuctový rozhodně nebyl. Na vrcholu kopce opět nebylo k hnutí. Přípitkem
a přáním do nového roku oslovila přítomné starostka Chotilska paní Běla
Tobolová spolu s předsedou občanského sdružení Veselý vrch Ing. Jiřím
Bendlem, podávaný svařák (pro přítomné „podměrečné“ čaj) zahříval zvenčí i zevnitř, sborovým zpěvem byla provázena hudební produkce Lhotecké
sedmy. Kdo chtěl koho najít, toho našel, aby si rukou podáním vzájemně
popřáli – jak už to je zvykem – hlavně to zdraví. Tak zase za rok!
Red.

HASIČI BILANCOVALI
V lednu Sbory dobrovolných hasičů na svých Výročních valných hromadách bilancovaly uplynulý rok.
Členové SDH Záborná Lhota, kde 12. ledna s bilancováním započali, si
vystoupením starosty sboru pana Bohuslava Maška zejména připomenuli
slavnostní akce spojené s loňským výročím 120 let trvání sboru a zprávou
chotilsk¯
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místostarosty sboru pana Pavla Vondráka mimo jiné také kriticky zhodnotili rok jako ne zcela vydařený z pohledu účastí na soutěžních kláních
hasičských sborů. Při daném stavu výjezdní techniky zasahuje jednotka
sboru zejména při likvidaci živelních událostí v obci. Vedle toho je ale sbor
vpravdě hybatelem společenského života, a to od organizování pravidelných vzpomínkových a pietních aktů až po tradiční Antonínskou pouť. Aktivitu sboru dosvědčuje také velmi vysoká účast jeho členů a hostů na valné
hromadě, kdy místní hasičská zbrojnice „praskala ve švech“.
Valná hromada byla ukončena vyslovením poděkování členům sboru
za dobrovolnou práci v uplynulém roce a přáním úspěšného roku 2019.
Red.
Výroční valná hromada SDH Chotilsko se konala 19. ledna v Drtinově
galerii v Chotilsku. S ohledem na skutečnost, že uplynulý rok 2018 byl pro
SDH Chotilsko v mnoha ohledech přelomový – výjezdová jednotka získala
do užívání repasované vozidlo Tatra 815 – CAS 30, bylo témat k bilancování
a hodnocení opravdu hodně. Tomu odpovídala nejen hojná účast samotných
členů SDH Chotilsko, ale i hostů z řad zastupitelstva obce, ale i z okolních
sborů (SDH Čím, SDH Krámy, SDH Nové Dvory a zástupce HZS Praha…).
Úvodem starosta sboru pan Jiří Petřina zhodnotil uplynulý rok z hlediska všech akcí/brigád, kterých se členové SDH zúčastnili nebo je organizují.
Byly to např. brigády v Křižovnických lesích (s poděkováním Řádu křižovníků s červenou hvězdou za dar 20.000 Kč nad rámec odpracovaných hodin
při brigádách), sběr kovového odpadu, sběr elektroodpadu atd. Tyto brigády, a nejen ty, slouží sboru k získávání prostředků na dovybavení výjezdové
jednotky, aby finanční stránka neležela pouze na bedrech obce. V roce 2018
bylo takto z prostředků sboru financováno vybavení v hodnotě převyšující
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160.000 Kč. Dále bylo připomenuto několik akcí, které členové sboru organizují nebo se jich účastní tradičně a každoročně.
V uplynulém roce tak v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ odstranili z okolí silnic a likvidací černých skládek cca 1000 kg
odpadu. Organizačně zajišťovali v pořadí již desátý velikonoční výšlap „Mrskni sebou na Besednou“, průběh Chotilského posvícení, ale také tří úseků
štafetového závodu Vltava Run 2018.
Velitel sboru pan Vít Šiška a poté Ing. Martin Brodský a Ing. Martin Lukavský zhodnotili zásahovou činnost v roce 2018. Celkově jednotka vyjížděla
k 15 zásahům. V první polovině roku se jednalo o 4 zásahy, v druhé polovině
roku, kdy se do služby vrátilo vozidlo Tatra 815 CAS 30, však jednotka vyjížděla již celkem jedenáctkrát. V tom se odrazily zejména suché letní měsíce,
kdy jednotka likvidovala lesní požáry (např. v těžko přístupném terénu v k. ú.
Nebřich) nebo požáry lučních porostů v katastru Nových Dvorů a na Cholíně. A k „letním akcím“ patřila v neposlední řadě také likvidace požáru lodi
na Staré Živohošti, ale i výjezdy k rozvozu užitkové vody v období mimořádného sucha nezapočítané do celkového počtu. Nastolený trend vyššího
počtu zásahů po získání repasovaného vozidla dokresluje i samotný fakt, že
jen za prvních 19 dní nového roku 2019 má jednotka za sebou již 2 výjezdy,
v jednom případě k náročné likvidaci požáru chaty na Staré Živohošti.
Ve všech případech se ukázalo, že nové vozidlo a jeho hasební schopnosti jsou pro výjezdovou jednotku opravdu „požehnáním“. Nový vůz ovšem
klade vysoké nároky nejen na obsluhu, ale i na systematickou přípravu členů sboru. V uplynulém roce proto absolvovali několik tematických cvičení
na obsluhu vozidla pod odborným dozorem zástupce HZS Praha, ale i kurzy
velitelů, strojníků a nosičů dýchací techniky v rámci HZS Příbram.
Na závěr Výroční valné hromady SDH Chotilsko bylo vysloveno poděkování všem členům sboru za obětavost a ochotu pomáhat na úkor svého
volného času i s přáním klidného a úspěšného roku 2019.
Martin Brodský – místostarosta SDH Chotilsko
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U „TROLÍKŮ“ SE SLZELO
Také malí „trolíci“ z Lesního rodinného klubu pod Trolím vrchem v Prostřední Lhotě navzdory svému pohanskému
přízvisku vzdali hold narození Ježíška. V režii svých učitelek
v čele s paní Soňou Sladkovskou nastudovali a nyní za zpěvu
koled představili svým zjihlým rodičům, jak to asi tenkrát
bylo. Díky za pěkný předvánoční dárek.

Red.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již tradičně v lednu měli občané celé naší republiky možnost přispět
do Tříkrálové sbírky roku 2019, určené na projekty spojené s pomocí sociálně slabým osobám, ať už seniorům nebo rodinám v sociální nouzi. Letos
do této sbírky, u nás na podporu sociálních a zdravotních služeb Farní charity Starý Knín, přispěli občané celé farnosti částkou 91.402 Kč. K tomuto
celkovému výtěžku sbírky přispěli občané Chotilska částkou 14.030 Kč. Zde
byly jako obvykle připraveny pro vkládání příspěvků dvě kasičky. Do jedné
přispěvatelé z Křeničné, Chotilska a Záborné Lhoty celkem vložili 9.970 Kč,
do té druhé, v Mokrsku, Prostřední a Sejcké Lhotě, pak částku 4.060 Kč.
Za přispění patří všem dárcům vřelé poděkování.
Stanislava Krejčíková
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PODĚKOVÁNÍ
• Děkuji moc všem, kteří nám pomohli získat
pro Domču vertikalizační stojan v hodnotě
80 074 Kč. Zbylé finanční prostředky budou
využity na pomůcky, které nejsou hrazeny ze
zdravotního pojištění. Velmi si této pomoci vážíme. Udělali jste nám velikou radost.
Děkuji, v úctě Petra Pešková

• Děkuji Obecnímu úřadu Chotilsko a zástupcům Sboru dobrovolných hasičů Záborná Lhota za blahopřání k mému životnímu jubileu 85 let.
Eva Mašková, Záborná Lhota
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ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty konaného dne 17. 12. 2018 od 18.00 hodin
• Usnesení č. 1–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu
Zorkovou a jako ověřovatele zápisu
p. MgA. Pavla Grize a p. Kaláta.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 17. 12. 2018 takto:
1. Střednědobý
výhled
rozpočtu
na roky 2020–2022
2. Rozpočet na rok 2019
3. Střednědobý výhled rozpočtu provozních prostředků 2020–2021 ZŠ
a MŠ
4. Rozpočet provozních prostředků
na rok 2019 ZŠ a MŠ
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
6. Příkazní smlouva – manažerské
řízení přípravy a realizace výstavby kanalizace
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7. Žádost o dotaci na zpracování
územního plánu Mokrovraty
8. Vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 2019
9. Smlouva o výkonu autorského dozoru projektanta – výstavba kanalizace
10. Různé
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 3–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020–2022.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 4–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje schodkový rozpočet na rok 2019 ve výši příjmů 26 995 936,40 Kč, výdajů
34 527 499,40 Kč. Schodek ve výši
7 531 563 Kč bude čerpán z úspor
zpravodaj
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minulých let na bankovních účtech.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou
paragrafy rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 5–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu provozních prostředků ZŠ a MŠ
Mokrovraty na období 2020–2021.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 6–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Rozpočet provozních prostředků ZŠ a MŠ Mokrovraty na rok
2019.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 7–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
neschvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
Mokrovraty, kVN, pro p.č. 168/1 mezi
Obcí Mokrovraty a společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů /
Proti: 9 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 8–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Příkazní smlouvu na manažerské řízení přípravy a realizace
projektu v období od přiznání dotace na stavbu „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“ mezi Obcí
Mokrovraty a společností ENDIDAT
s. r.o., Prášily 155, 342 01 Sušice.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.

MOKROVRATSK¯

• Usnesení č. 9–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
stanovuje podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu Mokrovraty z Ministerstva pro
místní rozvoj z programu Podpora
územně plánovacích činností obcí,
dotační titul „Územní plán“.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 10–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje vyhlášení ceny vodného,
stočného a cenu za odvoz a likvidaci odpadních vod v k.ú. Mokrovraty
a Pouště na rok 2019, tj. od 1. 1. 2019
do 31. 12. 2019. Cena za 1 m³ odebrané vody z obecního vodovodu činí
25 Kč + DPH, cena za 1 m³ vypouštěné a likvidované odpadní vody činí
35 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 11–3/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje Smlouvu o výkonu autorského dozoru projektanta na stavbu „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“ mezi Obcí Mokrovraty
a společností Fiala Projekty, s.r.o.,
Lečkova 1521, 149 00 Praha 4.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
Stanislava Ecklová
starostka obce
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Shrnutí postupu stavebního úřadu v Novém Kníně k nepovolené stavbě v k.ú. Mokrovraty
1. Dne 22. 12. 2015 byla podána stavebníkem žádost o územní rozhodnutí
o umístění stavby „manipulační plocha pro přípravu stavby skladu zemědělských a lesnických produktů“ na pozemcích parc. č. 168/1, 168/2, 168/3,
k. ú. Mokrovraty. Toto řízení bylo vedeno pod sp. zn. MUNKsp/548/2015/
STAV. Žadatel byl následně vyzván (12. 2. 2016) k doplnění podkladů žádosti, k čemuž mu byla stanovena půlroční lhůta a řízení bylo usnesením
přerušeno. Obec Mokrovraty se proti usnesení odvolala z důvodů, že stavbu není možné ani v budoucnu v dané lokalitě umístit (především kvůli
rozporu s ochranou nezastavěného území, rozporu s územním plánem
a charakterem území). Dne 30. 3. 2016 stavební úřad vydal usnesení o zastavení řízení, jelikož žadatel vzal svou žádost o územní rozhodnutí zpět.
2. Stavební úřad dne 4. 5. 2016 zahájil řízení o nařízení odstranění záměru
„terénní úpravy“, jelikož zjistil, že stavba je prováděna bez rozhodnutí,
opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem anebo
v rozporu s ním. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním
na místě na 9. 6. 2016, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Žadatel
využil svého práva a podal žádost o dodatečné povolení stavby, o čemž
stavební úřad informoval účastníky řízení oznámením o zahájení řízení ze dne 23. 6. 2016, řízení bylo vedeno pod sp. zn. MUNKsp/198/2016/
STAV. Obec Mokrovraty podala proti žádosti o dodatečné povolení stavby
námitky z obdobných důvodů, jako byly uvedené výše a zároveň vznesla
námitku podjatosti vůči zaměstnancům stavebního úřadu, jelikož vedoucí stavebního úřadu po více než půl roku nezahájila řízení o odstranění
nepovolených terénních úprav (oznámených již 21. 10. 2015, zahájení slíbeno při místním šetření dne 18. 12. 2015, řízení zahájeno až 4. 5. 2016).
Naproti tomu žádosti stavebníka ze dne 22. 12. 2015 o vydání územního
rozhodnutí na stavbu „manipulační plocha pro přípravu stavby skladu
zemědělských a lesnických produktů“ vyřídila promptně ještě týž den,
tj. dne 22. 12. 2015 vydáním oznámení o zahájení územního řízení.
Námitka podjatosti byla obcí zaslána i Krajskému úřadu Středočeského
kraje (dále jen „krajský úřad“), který však věc postoupil stavebnímu úřadu. Stavební úřad na námitku podjatosti nereagoval, čímž došlo
k porušení § 14 odst. 3 správního řádu, ve kterém se uvádí, že „Účastník řízení může namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví.
K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení
prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.
O námitce rozhodne bezodkladně usnesením služebně nadřízený
úřední osoby nebo ten, kdo má obdobné postavení (dále jen „představený“).“ V řízení naopak nadále pokračoval a dne 29. 11. 2016 vydal
usnesení, že žadateli prodlužuje lhůtu k provedení úkonu, a to o 151 dnů,
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tj. do 31. 3. 2017. Žadatel ve lhůtě úkon opět neprovedl a stavební úřad
mu usnesením ze dne 20. 4. 2017 prominul zmeškání lhůty a opakovaně
usnesením ze dne 21. 4. 2017 prodloužil lhůtu, a to až do 31. 12. 2017.
Obec Mokrovraty proti těmto usnesením podala odvolání. Dne 31. 7. 2017
stavební úřad svá usnesení na základě odvolání zrušil a vydal usnesení
o zastavení řízení ohledně terénních úprav z důvodu, že žadatel vzal žádost o dodatečné povolení zpět, a vydal rozhodnutí o nařízení odstranění
této stavby.
3. Žadatel podal dne 27. 12. 2017 novou žádost o vydání územního rozhodnutí
o umístění stavby „sklad zemědělských a lesnických produktů + manipulační plocha“ na pozemcích parc. č. 168/1, 168/2, 168/3, k. ú. Mokrovraty.
Obec Mokrovraty znova podala námitky ve stejném duchu jako v případě
předchozích řízení. Zároveň na těchto pozemcích aktivně probíhala stavební činnost, aniž by žadatel disponoval jakýmkoliv rozhodnutím, které
by jej k této činnosti opravňovalo. Vzhledem k tomu podala obec Mokrovraty dne 26. 4. 2018 podnět k výkonu stavebního dozoru a provedení kontrolní prohlídky. Na podnět stavební úřad reagoval způsobem, že dle něj
k žádnému pochybení ze strany žadatele nedošlo, a proto ve věci nic dalšího neučinil. Obec s tímto sdělením nesouhlasila a podala dne 12. 6. 2018
žádost o opatření proti nečinnosti ke krajskému úřadu. Od krajského úřadu však doposud nepřišla žádná reakce a až po telefonických urgencích
bylo krajským úřadem sděleno, že se jim žádost nedaří dohledat. Kromě
toho dne 12. 6. 2018 podala obec Mokrovraty ke stavebnímu úřadu také
žádost o vydání předběžného opatření, aby se žadatel zdržel veškeré stavební činnosti na předmětných pozemcích, a to až do doby pravomocného
skončení územního řízení. Stavební úřad však této žádosti opět nevyhověl.
Shrnutí:
Stavební práce na výše uvedených pozemcích fakticky probíhají
od podzimu roku 2015, aniž by za ně byl do dnešního dne žadatel
sankcionován, že postupuje v rozporu se zákonem, a to kvůli nečinnosti nejen stavebního úřadu, ale rovněž i krajského úřadu. Postup
stavebního úřadu vykazuje řadu nedostatků – nedodržování správních lhůt až o několik měsíců, z jeho postupu lze také důvodně pochybovat o nestrannosti, přičemž uplatněnou námitku podjatosti nezákonně ignoroval, stejně jako ignoroval podněty obce Mokrovraty
směřující k nápravě nezákonného stavu na pozemcích parc. č. 168/1,
168/2, 168/3, k. ú. Mokrovraty.
Z tohoto souhrnu vyplývá, že Obec Mokrovraty podniká veškeré zákonné kroky k zamezení nepovolené výstavby, která je v příkrém
rozporu s územním plánem obce, nicméně místně příslušný stavební
úřad toto úsilí neustále svým, výše popsaným, přístupem maří.
Zastupitelstvo obce Mokrovraty

MOKROVRATSK¯

zpravodaj

IV

1 / 2019

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA NA ROK 2019
Místní poplatek za psa na rok 2019 je splatný do 28. 2. 2019:
1. pes 50 Kč;
2. a každý další pes 120 Kč.

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY – ÚNOR 2019
15. 2. 2019
19. 2. 2019

– „ZŠ a MŠ hledá talent“
– divadlo „Vysmáto“ – Princezna a drak

Vážení spoluobčané,
spolu s nástupem nového roku jsme se pustili do další práce. S blížícím se
vysvědčením žáci napnuli všechny síly, aby bylo co nejlepší. Školní vzdělávací program byl obohacen o novou akci, a to „canisterapii“ – využití kladného vlivu pejska na zdraví lidí. Naši školu navštívili dva labradoři – Tessi
a Enny. Jejich cvičitelka paní Michaela Nová seznámila děti se správným
chováním k psům a zejména s jejich pomocí nemocným a postiženým dětem. Děti si mohly různé praktiky vyzkoušet. Nechyběla ani sebeobrana při
styku s agresivním psem. Odměnou pro děti byly nezapomenutelné zážitky
a pro pejsky sladké piškoty. Akce byla mimořádně poutavá, poučná a znamenala přínos pro všechny zúčastněné. Pro velký úspěch a ohlas ze strany
dětí i učitelek bude následovat další ukázka v měsíci červnu.
15. ledna proběhl na naší škole již dvanáctý ročník turnaje ve hře „Člověče,
nezlob se!“. Nejprve se všichni hráči pustili do úvodních kol, ze kterých vyšli finalisté. Po urputném boji zvítězil Martin H., na druhém místě skončil Honza H.
a na třetím se umístil Kuba G. Naše uznání a obdiv však patří všem zúčastněným.
22. ledna se uskutečnil projekt zaměřený na řešení problémů primární
prevence s názvem „Respektování autorit“. Žáci 1. stupně hovořili v řízeném rozhovoru o svých pocitech a vlastních zkušenostech, mnozí se neostýchali vyjádřit své názory. Cílem projektu bylo přirozenou formou zdůraznit
vztah dítě – dospělý (autorita).
V rámci plnění environmentální výchovy jsme realizovali tradiční vycházku
do lesa ke krmelci. Děti i žáci si v praxi ověřili své znalosti týkající se přírody. Při
této příležitosti jsme donesli lesním zvířátkům jejich oblíbené pochoutky.
31. ledna převzali žáci ZŠ pololetní vysvědčení a tím jsme ukončili první
pololetí školního roku.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Mokrovraty
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Mokrovratský

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
v sobotu 23. února 2019

Zahájení průvodu v 9.30 hod. od restaurace U Josefa
(trasa: Pouště – Vily – Mokrovraty)

Všichni jste srdečně zváni do průvodu.
Sraz masek od 8.30 hod.

Možnost zapůjčení kostýmů.
Bližší informace na tel. 604 308 910

MOKROVRATSK¯
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Česká hasičská jednota Libčice
si Vás dovoluje pozvat
na

HASIČSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 16.2.2019 od 20.00 hod.
v Hospůdce na návsi v Libčicích.
Bohatá tombola!!!
Vstupné: 100,-Kč

INZERCE

Firma AGROMED s.r.o.
Kozí Hory 14
262 03 Nový Knín

DOMÁCÍ VAJÍČKA

Firma přijme asistentku
managementu (nekuřačku)
na administrativní
a organizačně-technické
práce pro pobočku Nový Knín
na poloviční úvazek
(od 10–14 hodin nebo dle
dohody).

L. Drobílková, Prostřední Lhota 12

Znalost NJ nebo AJ výhodou,
běžná práce s PC, nástup dle
dohody, vhodné i pro aktivní
důchodce.

Tel.: 723 017 356

PRODEJ
SLEPIČEK

Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra
hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell typu Arakauna.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–205 Kč/ks.
Prodej: 27. února 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

PRODEJ ZE DVORA
tel.: 773 026 073

• od slepiček zachráněných z klecového
velkochovu
• každý den pasené na louce bez postřiků
• v zimě slepičky krmíme vlastními dýněmi
pěstovanými bez chemie (vajíčka proto
mají krásně žluté žloutky)
• doplňkové krmné směsi sami připravujeme
(neobsahují proto konzervanty, GMO soju
apod.)
• cena 5,-/ks
• na naši louku se slepičkami a dalšími
zvířátky se můžete přijet podívat s dětmi :-)

