Novoknínský 10
zpravodaj

říjen 2018

výtisk zdarma

Měsíčník pro Nový Knín, Chotilsko a Mokrovraty
Mikroregion Střední Povltaví

Výsledky voleb do zastupitelstva města
Počet hlasů

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
NOVOKNÍNSKA

ZLATOHORNÍ MĚSTO NOVÝ KNÍN

TRADICE A PROSPERITA

Kandidát

Ing. Tomáš Havlíček
Petr Chmelík
Ing. Jaroslava Michálková
Josef Kolka
Ing. Václav Járka
Radka Panská
Jiří Korotvička
Pavel Trefný
Ing. Lukáš Cvrček
Miroslav Konopásek
Dana Zajíčková
Josef Mácha
Věra Špačková
PaedDr. Miloš Petřík
Josef Kubát
Ing. Radek Hrubý
Petra Moravcová
Martin Provazník
Ing. Petr Skýpala
Ing. Pavel Hnízdil
MUDr. Miloš Nevařil
Ludvík Koza
Ing. Štěpán Polák
Michal Rambousek
Jaroslav Záleský
Bc. Václav Krotil, DiS.
Ing. Aneta Hrubá
Marek Zach
Josef Hrdinka
Zuzana Záleská
Tomáš Kadlec
Ing. Josef Lukeš, Ph.D.
Mgr. Augustin Kůr
Miloslav Pipota ml.
Jan Hájek
Stanislav Foukner
Ivana Moravcová
Martin Douša
Libor Budka
Michal Hranický
Petr Pazderka
Miloslav Pilař
Simona Hájková
Jana Zelenková, DiS.
Martina Čermáková, DiS.

okrsek č. 1

okrsek č. 2

Celkem

215
219
184
195
196
158
179
165
178
173
150
196
142
175
143
182
146
139
135
154
152
126
163
147
129
176
141
128
118
109
138
124
168
92
80
124
81
132
99
100
99
72
71
108
92

237
221
189
223
206
152
170
156
157
160
136
202
136
165
121
161
136
125
118
129
127
131
129
145
113
138
131
102
106
97
165
167
228
180
125
153
156
160
137
144
128
154
114
115
118

452
440
373
418
402
310
349
321
335
333
286
398
278
340
264
343
282
264
253
283
279
257
292
292
242
314
272
230
224
206
303
291
396
272
205
277
237
292
236
244
227
226
185
223
210

Zvolené složení
zastupitelstva

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

10 / 2018

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se zúčastnili komunálních voleb. Zvláště bych chtěl poděkovat těm, kteří i přes šíření různých informací
před volbami dali svůj hlas naší straně a mně osobně. Věřte mi, že mi vždy
šlo a jde o to, aby se řešily problémy našeho města, a to ty dlouhodobé i ty
každodenní. Je samozřejmě jasné, že se vždy vše nepovede a že se může
stát i chyba. V tom případě je důležité chybu napravit a poučit se z ní.
Věřím, že nové složení zastupitelstva bude dělat vše proto, aby se řešily
bolesti a problémy, kterých je dost. Samozřejmě řešení je omezeno finančními prostředky, které máme k dispozici. Proto je důležité pohlídat možnosti
získat finance mimo pravidelné daňové příjmy. Akce jako kanalizace, vodovod by se bez významných dotací nikdy nerealizovaly.

Ing. Tomáš Havlíček
starosta

Titulní kresba:
Symbol naší státnosti – dvě stoleté lípy „U Floriána“, zasazené ke vzniku republiky.
Novoknínsk¯
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Od vydání minulého zpravodaje již k zasedání rady ani
zastupitelstva nedošlo. V příštím zpravodaji budou uvedeny
výsledky 1. zasedání nově zvoleného zastupitelstva týkající se
volby nového starosty a členů rady.

SDĚLENÍ RADNICE
Vodné a stočné
V současné době proběhl odečet vodného a stočného, a pokud jste nebyli
zastiženi, naleznete ve své schránce kartu odečtu vodoměru. Vyplněnou
kartu prosím odevzdejte do dvou dnů na MěÚ nebo stav vodoměru spolu
s uvedenou adresou zašlete na telefonní číslo 724 015 415.
Ceny za 1 m3 jsou:

VODNÉ
STOČNÉ

27,80 + 15 % DPH
38,97 + 15 % DPH

Paušál stočného pro 1 osobu je 36 m3 za rok. Veškeré změny týkající se
počtu užívajících osob apod. je třeba nahlásit písemně do 15 dnů ode dne
účinnosti změny na MěÚ.
SOBOTA

Předvánoční posezení s důchodci

1. 12.
2017

Město Nový Knín pořádá v sobotu 1. prosince 2018
od 14.00 hodin v sokolovně v Novém Kníně předvánoční
posezení s důchodci.
Pro všechny bude připraveno malé pohoštění a několik
kulturních vystoupení.
Doprava na akci bude zajištěna, a to z Libčic, Kozích Hor,
Chramišť, Sudovic, Starého Knína a náměstí v Novém Kníně.
Žádáme všechny, kteří chtějí využít dopravu, aby se nahlásili na MěÚ Nový
Knín v kanceláři matriky nebo na tel. 318 593 015.
Srdečně zveme všechny, kteří chtějí prožít příjemné odpoledne.
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Předplatné – Divadlo A. Dvořáka Příbram
Žádáme zájemce o předplatné do Divadla A. Dvořáka
v Příbrami pro rok 2019, aby se nahlásili nejpozději
do konce měsíce listopadu na MěÚ Nový Knín, kancelář matriky – u p. Rambouskové – tel: 318 593 015
nebo na OÚ Mokrovraty u p. Žákové, tel: 318 593 812.
Na příští rok je naplánováno 6 představení domovské scény a jedno představení pražských divadel.
Cena předplatného včetně dopravy 1549 Kč.

Prodej nové knihy
Od konce října je v prodeji na radnici a v Muzeu zlata
nová kniha pana Petra Kadlece „Za velké války v Novém Kníně 1914–1918“.
Cena je 139 Kč.

Nádoby na jedlé tuky
V měsíci říjnu jsme rozšířili nabídku nádob na tříděný odpad, a to o 4 žluté popelnice
na JEDLÉ TUKY. Tyto popelnice se nacházejí
u sběrných hnízd, a to v Novém Kníně na Sídlišti, v ulici Na Smíchově u prodejny COOP a dále
v Sudovicích a v Libčicích.
Do těchto nádob můžete ukládat použité
jedlé oleje a tuky z domácností (např. fritovací
oleje, ztužené jedlé tuky apod.). Olej ukládejte
do dobře uzavíratelné PET lahve a pak vhazujte do těchto nádob.
Co do nádob NEPATŘÍ!!! Technické oleje
(převodové, motorové, tlumičové atd.).
Novoknínsk¯
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Pokud nemáte v blízkosti tuto popelnici, můžete bezplatně ukládat jedlé
oleje ve Sběrném dvoře v Novém Kníně, Masnerova 97, tel: 606 636 030.
Jedlé tuky nepatří do kanalizace, a tak doufám, že se brzy rozšíří i počet
lidí, kteří budou likvidovat jedlé oleje tímto způsobem, a my poté rozšíříme
i síť těchto popelnic.

ODPADY VŠEOBECNĚ
Sběrný dvůr
Pro všechny trvale hlášené občany (Nový Knín,
Sudovice, Libčice, Kozí Hory a Chramiště) platí, že
odpad, který odváží do sběrného dvora, tam ukládají zdarma po předložení občanského průkazu. To
samé platí i pro rekreanty, kteří mají vystavenou
kartičku do sběrného dvora.*
Odpad musí být roztříděný, poté je možné do sběrného dvora uložit: syntetické motorové, převodové a mazací oleje, papír a lepenku, plastové obaly, PET lahve, skleněné obaly, obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, absorpční činidla,
filtrační materiály, pneumatiky, olejové filtry, oděvy, textilní materiály, rozpouštědla, železo, barevné kovy, textil, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky, olej a tuk, barvy, baterie, akumulátory, vyřazené elektrické
a elektronické zařízení, dřevo, nábytek, směsný komunální odpad.

Sběrná hnízda
Pokud ukládáte tříděný odpad do sběrných hnízd, dodržujte prosím čistotu okolo sběrných nádob a vhazujte odpad přímo do nich. Co se nevejde do nádob, nebo pokud je odpadu větší množství, odvážejte jej přímo
do sběrného dvora.

Černé kontejnery
Černé kontejnery na TKO jsou určeny pouze rekreantům, kteří si platí
rekreační poplatky. Běžný občan má zaplacenu popelnici a na větší množství odpadu má k dispozici sběrný dvůr!
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Známky na popelnice
Známky na popelnice pro rok 2019 budeme opět prodávat
od 25.11.2018. Ceny známek budou včas uveřejněny na webových stránkách města a k doptání na radnici.

2019

Pokud máte nějaké nápady nebo návrhy na zlepšení situace týkající se odpadového hospodářství, můžete mne kontaktovat na e-mail: jana.kolkova@mestonovyknin.cz.
* Kartička do sběrného dvora je vystavována na vyžádání pro rekreanty,
kteří mají zaplacen poplatek TKO.
Jana Kolková – správa majetku města

POPLATEK ZE PSŮ
Od 25. 11. 2018 lze spolu se známkami na popelnici zaplatit
i poplatek ze psů na rok 2019.
M. Černá

ČRS, Z.S., MO NOVÝ KNÍN INFORMUJE
ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové termíny
výdejů povolenek na rok 2019
leden:
únor:
březen:

5. 1., 12. 1., 19. 1. a 26. 1. 2019
9. 2. a 23. 2. 2019
9. 3. a 23. 3. 2019

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.
od 10–11:30 hod.

Termíny
leden:
únor:
březen:

provádění zkoušek jsou:
5. 1. a 26. 1. 2019
23. 2. 2019
23. 3. 2019

od 9–11:30 hod.
od 9–11:30 hod.
od 10–11:30 hod.

Novoknínsk¯
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Vážení kolegové rybáři a rybářky,
v letošním roce nastaly změny v ochraně osobních údajů. Od 25. května
2018 vstoupilo v účinnost tzv. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
(obecně známé pod zkratkou GDPR – z anglického názvu General Data Protection Regulation). Ubezpečujeme Vás, že ochrana soukromí a osobních
údajů našich členů patřila již v minulosti mezi naše priority.
V roce 2019 při výdeji povolenek dojde ke zpracování údajů na základě
Vašeho souhlasu. Bližší informace o takovém zpracování, včetně možnosti
odvolání souhlasu, obdržíte při výdeji povolenek. Je tudíž nutné výdejů
se zúčastnit osobně a zároveň prosíme všechny místní členy a ty členy,
kteří nepotřebují povolenku hned na začátku roku, aby k výdejům přišli
až v dalších výdejních termínech. Tím usnadníte výdej povolenek a sobě
ušetříte čas ztracený při čekání na povolenku při prvních výdejích.
Děkujeme za pochopení. S pozdravem Petrův ZDAR!
Za tým členů výboru předseda Ing. David Veselý

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem voličům, kteří přišli volit, a především vám, kteří jste
projevili důvěru v naší novou stranu. Získali jsme díky vám téměř třetinu
hlasů obyvatel, což znamená celkem 4 zastupitele.
Vynasnažíme se vás nezklamat.
Naše kroky můžete sledovat na www.snknk.cz.
Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska

LISTOPAD VE STAROKNÍNSKÉ FARNOSTI
1. listopadu slavíme svátek Všech svatých.
Dívám se na ty, kteří již dosáhli svého cíle a jsou
v nebi.
2. listopad patří všem našim zemřelým, na které pamatujeme
v modlitbě. U hořící svíce se upevňuje naše víra v život, který dává
Zmrtvýchvstalý Pán Ježíš Kristus. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší
křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie).
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Vybrané bohoslužby v listopadu:
10.30 hod.

v kostele sv. Františka ve Starém Kníně

16.45 hod.

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích

8.30 hod.

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Boroticích

2. 11.

10.30 hod.

v kostele sv. Františka ve Starém Kníně

17.00 hod.

v kostele sv. Mikuláše v Novém Kníně

3. 11.

15.00 hod.

v kostele sv. Zikmunda ve Velké Hraštici slavíme posvícení

1. 11.

Se změnou času budou večerní bohoslužby ve všední dny v út, pá a so začínat v 17.00 hod. v Novém Kníně.
4. 11.

15.00 hod.

v kostele sv. Fabiána a Šebestiána vzpomeneme na naše zemřelé.

Pak na nějaký čas v kostele sv. Fabiána a Šebestiána bohoslužby nebudou a sejdeme se zde
v době vánoční 24. 12. v 15.00 hod.
25. 11.

slavnost Ježíše Krista Krále – je to poslední neděle liturgického roku.

V neděli jsou pravidelné bohoslužby v Boroticích v 8.30 hod. a ve Starém Kníně v 10.30 hod.

J
28. 10. jsme si připomněli 100 let trvání našeho státu. Při nedělních bohoslužbách jsme děkovali za naši vlast a vyprošovali Boží požehnání pro
všechny spoluobčany. Pan kardinál Dominik Duka k tomuto dni vydal pastýřský list, s kterým je možné se seznámit na našich stránkách farnosti
a také na webových stránkách města.
Na závěr bohoslužby zazněla naše hymna i tato modlitba:
Všemohoucí Bože,
stojíme dnes před tebou s vděčností za zemi, ve které můžeme žít.
Děkujeme ti za ni. Děkujeme ti za její přírodní bohatství a pestrost.
Děkujeme ti za všechna úrodná místa, za vodu, za hory, za všechny
krásné či romantické kouty.
Děkujeme ti za naše předky, kterým nebyla tato země lhostejná,
kteří vydali své síly nebo dokonce život pro její svobodu a rozvoj.
Děkujeme ti, že smíme žít v podmínkách velké ekonomické
a technické konjunktury světa, že můžeme okoušet svobodu, právo
a že již po řadu desetiletí žijeme bez válek a rozbrojů.
Děkujeme ti za možnost být mezi svými blízkými a sdílet s nimi

Novoknínsk¯
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lásku, pochopení a přijetí. Děkujeme ti za možnost vzdělání pro děti
a mladé lidi.
Dobrý Bože, děkujeme ti, že můžeme žít a přes všechny těžké
momenty objevovat velikost a hloubku, kterou jsi vtiskl do člověka
a jeho duše.
Svěřujeme ti dnes tuto zemi, její křehkost i velikost, její budoucnost, všechny, kdo v ní žijí, kdo do ní přicházejí, i ty, kdo se do ní
narodí.
Bože, s nadějí celé tvorstvo k tobě vzhlíží, neboť z tebe všichni
žijeme. Ty otevíráš svou ruku a sytíš nás dobrem. Odejmeš-li nám
svého ducha, hyneme a v prach se navracíme. Sesíláš-li svého ducha, dostáváme život, a tak obnovuješ tvář země.
Tobě buď chvála a sláva na věky věků.
Amen

J
Žehná Vám P. Josef Andrejčák, O. Cr.

ORGANIZACE BRDY–VLTAVA NABÍZÍ
Máte problém sehnat práci?
Jste dlouhodobě v evidenci
Úřadu práce?
Obraťte se na nás.
Jsme nezisková organizace Brdy–Vltava, která pomáhá dlouhodobě
nezaměstnaným se vrátit na pracovní trh.
• Zajistíme Vám níže uvedený rekvalifikační kurz a můžeme Vám zajistit
tréninkové zaměstnání v pracovní četě, která se stará o údržbu zeleně.
• Pokud splňujete následující podmínky, neváhejte se na nás obrátit:
A to:
- Jste osoba, která je vedená Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň je Vám 55–64 let včetně.
- Nebo jste osoba dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaná, to znamená
uchazeč o zaměstnání evidovaný na ÚP ČR nepřetržitě déle než 1 rok
a uchazeč o zaměstnání, jehož doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.
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NABÍZÍME ZDARMA NÁSLEDUJÍCÍ REKVALIFIKAČNÍ KURZY:
•
•
•
•

 bsluha křovinořezu a motorové pily
O
Údržba veřejné zeleně (vhodné i pro ženy)
Odborný dřevorubecký kurz
Arborista – základní stromolezecký kurz (nutná fyzická zdatnost)

Po absolvování rekvalifikačního kurzu Vám můžeme pomoci i s vyřízením
živnostenského oprávnění.
Kde získáte více informací?
Kancelář Brdy–Vltava o.p.s., Mírové náměstí 1551, Dobříš, 2. patro – (budova, ve které sídlí Česká pojišťovna – vchod bokem naproti sociálnímu odboru)
Kontaktní telefon: 605 344 750
e-mail: sedlackova@brdy-vltava.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Sedláčková
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu Brdy–Vltava.“
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi malé vyjádření k současným volbám, které proběhly v měsíci
říjnu. Jak mi mnozí říkali, měla jsem toto udělat ještě před těmito volbami,
ale myslela jsem si, že v letošních volbách se to nebude už opakovat. Již
před čtyřmi lety a i tentokrát se do zastupitelstva dostala p. Petra Moravcová a stejně tak jako tehdy i letos mi mnozí z vás přáli k úspěchu. Chci vás
jenom informovat, že ani jedny volby jsem do zastupitelstva nekandidovala
a jde pouze o shodu jmen. Apeluji tedy na vás, příště si pořádně prostudujte
volební lístky a kontrolujte i profesi a bydliště. Jinak všem, kteří mi hlas
dali, mnohokrát děkuji za projevenou důvěru, které si moc vážím.
Petra Moravcová, ved. ŠJ
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Volební ohlédnutí
aneb Poučení z krizového vývoje v novoknínském zastupitelstvu
v letech 2014 až 2018
Komunální volby jsou za námi. Někdo se raduje, někdo pocítil úlevu, někdo je zklamán – tak tomu ostatně bývá po všech volbách, které jsou toho
označení hodny, tj. těch, v nichž lze vybírat z více možností.
Původně jsem měl v úmyslu napsat celkové zhodnocení volební kampaně – včetně zmínek o různých podpásovkách, ke kterým během ní docházelo – a dokonce už nejeden řádek na to téma napsal a nemálo času tím
strávil. Jenže pak jsem si to rozmyslel. Uvědomil jsem si jasný nepoměr
mezi rozsahy volebních kampaní jednotlivých stran – a vyšlo mi z toho, že
bych se v drtivé většině „navážel“ do jediného z těch tří seskupení, která
kandidovala. Neb ten, kdo v podstatě žádnou kampaň nevede, moc příležitostí k argumentačním faulům ani nemá. A nejspíš bych jen jitřil rány.
A tak jsem změnil plán. Z kampaně – a z některých kontroverzí, k nimž
v minulém volebním období docházelo – sice budu vycházet, avšak vyberu
jen ty, ze kterých lze vyvodit nějaká opatření do budoucna. Pak to snad
bude mít nějaký smysl a přinese to aspoň trochu užitku.
A tak se vraťme do loňského června (2017). Byla přidělena dotace
na opravu komunikace v Sudovicích, a jelikož šlo o zakázku „podlimitní“,
bylo vyhlášeno jakési „zjednodušené“ výběrové řízení. To samozřejmě proběhlo – a mělo dojít ke schválení výsledků a podepsání smlouvy s vítěznou
firmou. Jenže ouvej, chybička se vloudila. Jedné ze stran se rozpočet oné
zakázky zdál předražený – a nabídka oné vítězné firmy (zhruba dva milióny korun) tím pádem jakbysmet. I oslovili zástupci oné strany jiné firmy.
A od jedné z nich se dověděli cenu výrazně nižší. Podle článku, který napsali pro Novoknínský zpravodaj 11/2017 šlo o částku poloviční. Mám pocit,
že ve skutečnosti to bylo o malinko více, totiž asi 60 % původně vysoutěžené
částky (tj. asi 1 200 000 Kč), ale bazírovat na těch pár procentních bodech
by bylo hnidopišství. Každopádně to bylo dobrým důvodem, nebo aspoň záminkou, proč tu zakázku „shodit ze stolu“ – tím spíš, že Tradici a prosperitě
chyběl přinejmenším hlas místostarosty, který se zrovna nacházel na festivalu v Ledru (já ostatně také).
Dobrá, podařilo se zabránit zbytečně předražené zakázce – chtělo by se zajásat. Jenže ten příběh má pokračování. Když bylo zhruba po roce ono řízení
opakováno, ona firma, která předtím přišla s tak skvělou cenou, byla rovněž
oslovena. A – světe div se – jako první sdělila, že se oné soutěže nezúčastní.
A firma, která nakonec opakované výběrové řízení vyhrála, tuto zakázku byla
ochotna splnit asi za 1 600 000 Kč. Tedy o 400 000 Kč méně než původně vysoutěžená částka. Pokud by dotace činila polovinu uznatelných nákladů, město by na této zakázce ušetřilo 200 000 Kč. Problém je v tom, že městu mezitím
ta dotace „utekla“ a předmětná komunikace není opravena dodnes.

12

Novoknínsk¯

zpravodaj

10 / 2018
Co z toho plyne? Jedno poučení a jeden návrh.
Nejprve to poučení: pokud nějakou firmu oslovíte, aby dala nějaký návrh ceny, a přitom je jasné, že nejde o návrh závazný, může „střelit od boku“
i nerealisticky nízkou cenu.
Na druhé straně si ovšem Zlatohorci (neboť šlo o tuto volební stranu)
v tom článku stěžovali, že ono „zjednodušené výběrové řízení“ bylo vykonáno za jejich zády. Zda tomu tak opravdu bylo či nikoliv, s jistotou nevím,
ale řekněme, že ano. Proto zde zveřejňuji následující návrh: Pokud bude
před městem opět stát nějaká „podlimitní“ zakázka, na kterou stačí oslovit
několik předem vybraných firem, nechť jsou zavčasu osloveny všechny volební strany, jež se dostaly do zastupitelstva, aby každá „dodala“ – řekněme
– po třech firmách. Při současném počtu tří stran (a třeba se v dalším volebním období dočkáme i čtvrté) by to znamenalo devět firem, takže už by
bylo z čeho vybírat. A pokud by v okamžiku vyhlašování výsledků někdo
přišel s tím, že by věděl o levnější firmě, bylo by možno zcela oprávněně
„odpálkovat“ tím, že měl přijít dříve.
Podobně by šlo zhodnotit odmítnutí přístavby mateřské školky. Opět jsme
se dodatečně dověděli o firmách, které by to údajně zvládly podstatně levněji. Zde by jistě šlo zopakovat návrh použitý v předchozím případě, neb
u nezávazné nabídky lze s cenou žonglovat opravdu volněji.
Zde však stojí za připomenutí ještě jedna okolnost. Podle tehdejšího
(a možná i dnešního – v době vyjití článku to už budeme vědět) starosty
Tomáše Havlíčka cena té kontejnerové školky původně nebyla až tak vysoká – rostla postupně s nápady na vylepšování projektu. Ta vylepšení asi
nebyla nezbytně nutná, jinak by původní – úspornější – návrh nemohl být
akceptovatelný. Takže pokud by město chtělo šetřit, mohlo použít původní
projekt. Nebo se naopak „praštit přes kapsu“ a říci si „Dětem to nejlepší“.
I za cenu těch asi šesti miliónů navíc. A nebo – ještě lépe – zeptat se občanů. Ano, pokud je něco vhodným adeptem na rozsáhlou anketu mezi občany, ne-li na místní referendum (samozřejmě s co nejpodrobnějším popisem
obou možností, aby se lidé nemuseli rozhodovat „naslepo“), pak takovýto
případ by sem bezesporu patřil. Nikomu z vedení by pak nebylo možno
vyčítat, že buď na nejmladší generaci nehorázně šetří, nebo naopak to, že
zatěžuje městský rozpočet skandálním plýtváním.
Jak by to dopadlo, si netroufám předjímat. Pokud by však zvítězila ta
„plýtvavější“ varianta, nebylo by to poprvé. Pokud je mi známo, v roce 1937
stálo město před otázkou, jakým plechem nechat pobít novou báň kostela
svatého Mikuláše, který tehdy procházel velmi razantní generální opravou.
Jak se můžeme dodnes přesvědčit na vlastní oči, zvítězil podstatně dražší
plech měděný. A jelikož město za následující války neutrpělo vážnější hmotné škody (škody na životech bohužel ano) a měď byla pro různé sběrače
barevných kovů příliš vysoko a příliš v centru města, kostelní báň přežila
dodnes bez nutnosti rozsáhlejších oprav. V dlouhodobější perspektivě se
tedy „rozhazovačnost“ někdy může vyplatit.
Možná by šlo v podobném duchu ještě pokračovat – přejděme však nakonec k jedné záležitosti administrativní. Zlatohorci se ve svých volebních
Novoknínsk¯
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materiálech chlubili, že se jim poKoaly
dařilo „radnici“ dotlačit k tomu,
aby podklady k jednotlivým zaBavil se koalák s koalicí,
sedáním dodávala pokud možno
když spolu seděli při měsíci,
včas. A dodejme, že toto je jedna
toužíce poznat, co chtěl kdo říci
z těch věcí, ve které jim nutno dát
bumážkou popsanou cyrilicí.
za pravdu.
Což však tuto záležitost ještě
Snad byl to neslavný dopis zvací,
dále vylepšit? Nač s odesíláním
při kterém srdéčko vykrvácí
podkladů čekat na poslední mož– špína, již nesmyje prášek prací,
když duše zmučená hanbou zvrací.
ný termín? Což ty materiály pro
nejbližší zasedání rozesílat zaKoalák povídá: „To jsou věci!
stupitelům (a všem, kdo projeví
Škoda, že sedím tu v zoo v kleci!
zájem) hned, jak vzniknou? Čím
Moci tak autora hnízdo ztéci,
dříve se dostanou do odpovědšel bych mu vytmavit tyto kecy.“
ných rukou, tím lépe, tím lépe se
s nimi zastupitelé seznámí, tím
Ta slova mučila koalici,
podrobněji je budou moci posoua když jim zřízenec nesl píci,
dit. Při té příležitosti by bylo možzdrhla, a než stihla něco říci,
no takto podklady uveřejňovat
skončila pod autem na ulici.
i na městském webu (tam se znečitelněnými citlivými osobními
Tak přišel koalák o samici.
údaji). Někde v rubrice ZastupiZbyla mu naděje zmírající:
telstvo a rada města by se založiza mříže dát vládní koalici
la podrubrika s názvem Zasedákoaly nevymřou po přeslici.
ní zastupitelstva dne... + datum
nejbližšího zasedání a v ní další
M. Hlávka
podrubrika Podklady. A do této
podrubriky by mohly být ony podklady postupně přidávány. V zákonném termínu před zasedáním by do této
rubriky přibyl i program, případně poslední podklady, které se dříve nepodařilo opatřit (a zastupitelům + zájemcům z řad veřejnosti by byly tyto
kompletní podklady poslány pohromadě pro jistotu ještě jednou). Poté, co
by příslušné zasedání proběhlo, by byla založena další podrubrika Zápis
a usnesení, odkud by byly přístupné uvedené dva materiály, zvukový záznam a všechny přílohy (v případě těch materiálů, u nichž během projednávání nedošlo ke změně, by odkaz mohl směřovat k témuž souboru, který byl
v podkladech). Pro část personálu by to bylo poněkud obtížnější, ale kvalitě
jednání zastupitelstva a informovanosti veřejnosti by to jedině prospělo.
Volby skončily, práce nového zastupitelstva začíná. A stojí před ním
mnoho úkolů (včetně různých „kostlivců ve skříni“), z nichž některé vůbec
nejsou záviděníhodné. Popřejme mu věcnější jednání, méně vášní a více
úspěchů, než kolik jich bylo dopřáno zastupitelstvu minulému – je to v zájmu nás všech.
Miloš Hlávka
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POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE
T.J. SOKOL NOVÝ KNÍN
Oslava 120. výročí založení jednoty
a 90. výročí otevření sokolovny

SOBOTA

10. 11.

sobota 10. 11. 2018 – začátek v 15.00
Zveme všechny spoluobčany do SOKOLOVNY
v Novém Kníně na oslavu našich významných výročí.

2018

Program: Vysazení památné lípy, vystoupení skupiny Patronky, sokolky
Dobříš, divadlo O Koblížkovi a Trampoty malého knihomola, vystoupení
taneční skupiny NechTěla odpočívat a Meriondance, večer Oldies party.

Prodejní akce firmy Riška

STŘEDA

14. 11.

středa 14. 11. 2018

2018

Po pauze potřebné k rekonstrukci sálu se uskuteční oblíbená
prodejní akce.

VEČER DESKOVÝCH HER

SOBOTA

17. 11.

sobota 17. 11. 2018 – začátek v 18.00

2018

Všechny, kdo si rádi hrají, zveme do SOKOLOVNY v Novém
Kníně.
Přijďte se pobavit bez ohledu na Váš věk.
Připraveno pro Vás bude mnoho deskových, karetních a dalších her.
V případě zájmu je možné uspořádat turnaj.

Novoknínský péřák

SOBOTA

Turnaj v badmintonu pro mládež. Přihlásit se mohou všechny děti, nejen členové badmintonového oddílu. Začátek
turnaje v 10 hodin.

15. 12.
2018

Přihlášky u Markéty Holečkové, tel. 777 356 325, nebo u Standy Fialy, tel. 604 979 956, do 13.12.2018.

Novoknínsk¯
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Vánoční turnaje
• sobota 29. 12. 2018 – začátek v 9.00
turnaj v badmintonu „O pečené kuře“
• sobota 29. 12. 2018– začátek ve 14.00
turnaj ve ﬂorbale „O pečené vepřové koleno“
• neděle 30. 12. 2018 – začátek v 9.00
turnaj ve stolním tenise „O pečenou kachnu“
• neděle 30. 12. 2018 – začátek ve 14.00
turnaj v nohejbale „O pečenou husu“
Kategorie a systém turnaje dle počtu přihlášených. Omezený počet účastníků, přednost mají dříve přihlášení. Turnaje jsou určeny pro neregistrované hráče – amatéry. Startovné na turnajích – 100 Kč, při přihlášení do všech turnajů 300 Kč.

Přihlášky posílejte na e-mail – sta.fiala@seznam.cz
nebo volejte na tel. 604 979 956.
Uzávěrka přihlášek je 22. 12. 2018.

Muzeum zlata, pobočka Hornického muzea Příbram Vás zve na

TŘEBECHOVICKÝ VOKOUNŮV BETLÉM
v Novém Kníně
Kdy: od 20. 11. 2018 do 16. 12. 2018
Kde: v budově Mincovny v 1. patře
Od 9:00 do 17:00 hod.
Vystavený unikátní betlém řezbáře Jana Vokouna je v soukromém majetku rodiny pana Jiřího Bendla. Základní část betlému pan Jiří Bendl
zakoupil před dvanácti roky při jedné ze svých návštěv východních
Čech přímo v Třebechovicích pod Orebem, kde se také poprvé setkal
s mistrem Janem Vokounem. Od té doby se každý rok navštěvují a zároveň postupně rozšiřují tuto sbírku.
Dosud byl betlém každoročně viděn těsně přes vánočními svátky v muzeu Špýchar v Prostřední Lhotě. Rozsahem patří vystavený betlém
k největší soukromé sbírce betlému řezbářského mistra Jana Vokouna.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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VÝSTAVA OBRAZŮ V NOVÉM KNÍNĚ
Jmenuji se Naďa Janatová, narodila jsem se v r. 1948 a byla jsem vyzvána, abych k pořádané předvánoční výstavě v Muzeu zlata v Novém
Kníně, mimo jiné, i mých několika obrazů, napsala něco povzbudivého,
hlavně pro dříve narozené. Např., když máte chuť něco dělat, tak na věk
nehleďte, „nepřátel se nebojte“ a s chutí do toho.
Čím začít?
Je pravda, že mě, už jako dítě školou povinné, kreslení bavilo. Nejdřív
jen při hodině kreslení, později, když jsem našla oběť, která mi chvíli vydržela posedět, tak jsem zkoušela portrét. Po základní škole jsem podala přihlášku na grafickou školu, kam jsem byla kupodivu přijata na obor
polygrafie. Pro nemoc jsem školu však nedokončila a později jsem přešla
na ekonomickou školu ukončenou maturitou. Když se mi narodily děti (dvě),
tak jsem na kreslení nebo nějaké malování neměla čas ani pomyšlení. Jak
čas běžel a děti odrůstaly, tak jsem se začala vracet k myšlence zkusit malovat barvami, kterým jsem se dřív vyhýbala, protože jsem si nevěřila. Nakoupila jsem si různou literaturu o malování a přihlásila jsem se do kurzu
malování olejem pro dospělé pořádaného jednou malířkou. V kurzu jsme se
učili napínat plátno, zacházet s olejovými barvami a malovat podle různých
předloh. Po dobu kurzu jsem namalovala dva obrazy. První nic moc, druhý
jsem dodělávala doma (noční, zasněžená stará Praha). To bylo v roce 1998
a mně bylo 50 let. V té době jsem prodala byt v Praze a odstěhovala jsem
se z hektického života do Nového Knína, který mi brzy učaroval malebným
okolím. Život ale není vždycky takový, jak si ho představujeme. Malování
se stávalo pro mne únikem od starostí a relaxací. Čas letí jako bláznivý
(to všichni známe), a tak některé obrazy vznikaly s delšími přestávkami.
Nevadí, hlavně když člověk, nejen v seniorském věku, nebo říkejme třeba
rentiérském, dělá něco – cokoliv, co ho baví, má z toho radost a dobrý pocit.
Mám vyzkoušené, že to zpomalí stárnutí. Proto věřím, že se mi podaří vytvořit ještě hodně obrázků z tohoto malebného kraje.
Chtěla bych popřát pevné zdraví a radosti všem návštěvníkům výstavy
a zároveň touto cestou pozdravit a také popřát hodně zdraví panu Ing. Jiřímu Kalertovi, který rozvoji Nového Knína věnoval hodně času a vytvořil
množství pěkných obrázků knínských zákoutí a který o tomto kraji a jeho
historii ví jako málokdo.
Naďa Janatová
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Muzeum zlata, pobocˇka Hornicke´ho muzea Prˇi´bram

Vás zve na

VY´STAVU OBRAZU˚
Nadeˇzˇda Janatova´

Muzeum zlata Novy´ Kni´n
Od 20. 11. 2018 do 16. 12. 2018
Od 9:00 do 17:00 hodin
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PODĚKOVÁNÍ
Poděkování zastupitelům
města
Děkujeme zastupitelům města za schválení našeho návrhu
na udělení čestného občanství
panu Miloni Čepelkovi.
Zároveň bychom chtěli poděkovat Milanu Brejchovi a Marii
Kápičkové za vynikající provedení ceremoniálu – předání
čestného občanství.
Žáci ročník 1946

Poděkování řediteli ZŠ
Děkujeme panu řediteli ZŠ, Mgr. Krátkému, za ochotu a vstřícnost k řešení naší žádosti na provoz ranní družiny. Oceňujeme rychlou a efektivní
komunikaci a jsme rádi, že pan ředitel našel řešení, které splnilo očekávání
a vyhovělo našemu požadavku.
Za rodiče školáků:
Hnízdilovi, Koňakovských a Lenemayerovi

Novoknínsk¯
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JUBILANTI MĚSÍCE LISTOPADU 2018
• V listopadu oslaví neuvěřitelné narozeniny pan Karel
Jaroš. Krásné jubileum oslaví paní Bohumila Drobílková.
Kulatiny má také paní Eva Prokešová. V tomto měsíci své
narozeniny slaví i pan Karel Váňa.
Všem oslavencům přejeme krásný, spokojený a dlouhý život.

VZPOMÍNÁME
• Dne 23. 11. 2018 uplyne 5 let, co nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička – paní Růžena
Čejdová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Inzerce

Firma AGROMED s.r.o.

přijme asistentku managementu na administrativní a organizačně-technické práce
pro pobočku Nový Knín na poloviční úvazek (od 10–14 hodin).
Znalost NJ nebo AJ výhodou, běžná práce s PC, nástup dle dohody.

Tel.: 723 017 356

Měsíčník Novoknínský zpravodaj
Číslo 10/2018 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 11. 2018.
Ministerstvem kultury ČR evidováno po číslem MK ČR E 10608.
Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: pátek 23. listopadu 2018.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V LIBČICÍCH
v sobotu 1. 12. 2018
•
•
•
•
•

16.30–17.00
17.00
17.10–17.45
18.00
18.15

SOBOTA

1. 12.
2018

přijímání moučníků do soutěže
slavnostní rozsvícení
koledy v podání místních hasičů
nadílka pro děti
vyhodnocení soutěže o nejlepší moučník

Po celou dobu bude zajištěno studené pivečko,
svařák, káva a nově i grilované klobásy a hermelíny.
Nově bude i prodekní stánek s dekoracemi,
kosmetikou a ručními pracemi.
Soutěže o nejlepší moučník se může
zúčastnit každý, čím více moučníků tím lépe.
Minimum je 10 kusů moučníků, nejlépe celý
plech, aby ochutnali všichni.
Všechny spoluobčany srdečně zvou
hasiči z Libčic!
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Muzeum zlata, pobocˇka Hornicke´ho muzea Prˇi´bram
Va´s zve na

Va´nocˇni´ prodejni´
vy´stavu
Kdy: od 20. 11. 2018 do 4. 12. 2018
Kde: v budoveˇ Mincovny
Od 9:00 do 17:00 hod.

30. 11. 2018 bude vy´stava otevrˇena od 9:00 do 20:00 hod.
Prˇedva´nocˇni´ cˇas provoni´ STAROCˇESKY´ TRDELNI´K
Vy´robky vystavuji´ CSS Hvozdy, Farni´ charita Stary´ Kni´n
Rukama Nohama, Ste´blo Borotice a jednotlivci z Nove´ho Kni´na.

Teˇsˇi´me se na Vasˇi na´vsˇteˇvu

24
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Muzeum zlata, pobocˇka Hornicke´ho muzea Prˇi´bram a meˇsto Novy´ Kni´n

Va´s zve na

Vy´stavu betle´mu˚
Kdy: od 20. 11. 2018 do 16. 12. 2018
Kde: v budoveˇ Mincovny v 1. patrˇe
Od 9:00 do 17:00 hod.

V letosˇni´m roce opeˇt uvidi´te unika´tni´
PERNI´KOVY´ BETLE´M od rodiny
HOLOBRADOVY´CH z Libcˇic

30. 11. 2018 bude vy´stava otevrˇena od 9:00 do 20:00 hod.
Prˇedva´nocˇni´ cˇas provoni´ STAROCˇESKY´ TRDELNI´K
Teˇsˇi´me se na Vasˇi na´vsˇteˇvu
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SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Srdečně Vás zveme na výrobu lampionů pro děti
a následný lampionový průvod v pátek

9. listopadu od 16 hodin

Oranžový ČÁP – Nový Knín, Nám. J. z Poděbrad 53
V 17.30 hod. budeme vycházet od Oranžového ČÁPA
na náměstí.
Nebude chybět ohýnek a malé pohoštění, které můžete
doplnit přinesením vlastních dobrot.
Vstupné 70 Kč – program, hlídání dětí, materiál
na výrobu lampionu, občerstvení.

Přihlášky na tvoření
dcucapa@seznam.cz
SMS na tel. 776 283 939

26
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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo obce na mimořádném zasedání dne 01. 10. 2018 zejména projednalo:
• návrh zadání územního plánu obce Chotilsko. Návrh zadání byl několikrát konzultován s JUDr. Jantačovou a JUDr. Nováčkem a to především
ve věci prověření regulace aktivit ve vymezených chráněných ložiskových územích prostřednictvím regulačního plánu případně studií vlivu
na krajinný ráz.
• návrh pasportu místních komunikací obce Chotilsko;
• žádosti o příspěvky pro rok 2018/2019 na předškolní docházku do Obecně prospěšné společnosti ČAP, Nový Knín; Lesního rodinného klubu Pod
Trolím vrchem, Prostřední Lhota a dětské skupiny Farní charity, Starý
Knín;
• návrh na vydání stolních kalendářů obce Chotilsko na rok 2019.
-OÚ-

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE CHOTILSKO
Počet volebních okrsků

1

Počet volebních komisí

1

Počet volebních obvodů

1

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků

384

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

249

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

249
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Do zastupitelstva byli zvoleni za stranu:
Jméno

s počtem hlasů

č. 1 – ZA VŠESTRANNÝ ROZVOJ OBCE A VZÁJEMNOU POSPOLITOST
1. Jiří Šťástka

120

2. ing. Jiří Filgas

69

č. 2 – PRO ROZVOJ A PROSPERITU OBCE
1. Vít Šiška

90

2. Mgr. Jana Čeledová

67

č. 3 – Rozumnou změnou k lepšímu
1. Ing. Jiří Bendl

71

2. Tomáš Hrubý

63

č. 4 – PRO ROZKVĚT OBCE S DOSTATKEM VODY
1. Běla Tobolová

115

2. Ing. Pavel Korecký

91

3. Jaroslava Snopková

77

ZPĚT V ČASE
PO VOLBÁCH
Prof. Bedřich Votýpka pro Vltavské proudy v roce 1923
Rozbouřené vlny odpadly, nastal klid, doufejme, trvalý. Budou míti nově
zvolená zastupitelstva těžký úkol a hodně práce. Ale Rašínovo: „pracovat
a šetřit“ povede je cestou bezpečnou. Až dovrší jejich období, budou moci
spokojeně a radostně hleděti zpět. Někdo by snad měl obavy před budoucností, protože leckdes na venkově zvoleni také komunisté. Ale myslíme zbytečně, poněvadž u těch venkovských, jinak dobrých lidí, je to jen pouhá
změna firmy. U velké většiny ani oni, ani ti, kdo je zvolili, nejsou si jistě vědomi, proč těmi komunisty vlastně jsou. Bylo to najednou heslo, moda, jako
když v obci, kde byl prvním spolkem ku př. odbor Ústřední Matice Školní,
několik lidí, kteří posud nejsou starosty ani výbory, založí odbor některé
národní Jednoty. Všecko se žene tam, chvilku to běží a potom usnou jako ti
druzí. A v Praze? Sice se chlubili, že mají obsazeny všecky strategické body
na obvodu, ale zapomněli, že se zle vede obléhatelům, kteří sami jsou obklopení jako Prušáci před Prahou r. 1757. Náš venkov jest a zůstane českým
a národním. Ale ani tu není obav: několik vůdců se dobře usadí, na venek
budou ještě bouřit a hudrovat – na oko – ale bude to jen známá lví kůže.
V duchu budou rádi, že to tak dobře dopadlo, budou hromadit funkce, dob-
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ře papat a bumbat (jako dosud) a blahobytně tloustnout. Potom jim po čase
voliči zas utekou jinam a stará historie se bude opakovat. Ve větších městech se budou na radnicích „třít“, ale na venkově si nebudou život vzájemně
otravovat, protože ani nebudou míti času pro práci a starosti a protože to
konečně – za to stojí. Láska k obci, láska a oddanost k republice a láska
všech vespolek: toť hvězdy, které jim budou svítit na časy.

CHOTILSKÝ RECEPTÁŘ
Podzimní a zimní plískanice dokážou vyvolat
skleslou náladu, tak není od věci si ji zlepšit troškou
sladkého „zakousnutí“. Nabízíme vám recept na Eskymo řezy, které navzdory svému názvu nemají nic
společného s polárními ledovými kraji. Snad jen to,
že by dokázaly svou lahodnou chutí rozehřát i Eskymáky. Ten recept je z jižní Moravy od mé tety Boženky, suroviny k němu nejsou nijak drahé, ale výsledek je přímo milionový! Vyzkoušejte také a sami
uvidíte!

ESKYMO ŘEZY
•
•
•
•
•
•
•
•

2 vejce
3/4 hrnku cukru
1/2 hrnku oleje
2 hrnky hladké mouky
1 hrnek mléka
2 lžíce kakaa
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr

Na krém:
• 1/2 l mléka
• 2 kokosové pudinky
• 125 g másla
• 10 dkg cukru
• 2 zakysané smetany

Vejce s cukrem ušleháme. Přidáme za stálého šlehání olej, pak
mléko. V misce smícháme mouku s kakaem a práškem do pečiva a po lžičkách ji přidáváme
do vyšlehané hmoty a zamícháme. Nalejeme na plech a 10 minut
necháme stát. Pak pečeme v rozehřáté troubě.
Připravíme si krém – uvaříme
pudink, po vychladnutí do něj
zamícháme máslo a 10 dkg cukru a nakonec zakysanou smetanu. Na upečenou buchtu natřeme
připravený krém a posypeme kokosem.

Dobrou chuť vám přejí

chotilsk¯

-Lhotské vařečky-

zpravodaj
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VZPOMÍNÁME
„Nesmrtelnost. Věčně žít ve vzpomínce živých.“
Dne 8. října 2018 tomu bylo již 20 let, co nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček Josef
Drobílek z Prostřední Lhoty 18.
S
a
a
v

láskou vzpomíná manželka Jiřina, děti Jiří, Zdeňka
Miroslav a vnoučata Monika, Šárka, Jirka, Karolína
Anička. Nikdy nezapomeneme a budeme Tě mít
našich srdcích. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Monika Žohová

IV
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AKTUALITY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 37/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce
Mokrovraty, konaného dne 26. 9. 2018 od 19.00 hodin
• Usnesení č. 1-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
volí zapisovatelku p. Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele
zápisu p. Ing. Václava Konvičku
a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů.
• Usnesení č. 2-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje program jednání zastupitelstva obce dne 26. 9. 2018 takto:
1. žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ;
2. rozpočtové opatření č. 5/2018;
3. smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva
o právu provést stavbu;
4. smlouva o výkonu odborného zástupce pro provoz vodovodu a kanalizace;
5. smlouva o technologickém dozoru
vodovodu a kanalizace;
6. směnná smlouva mezi obcí Mokrovraty a p. L.W.;
7. záměr směny pozemků parc. č.

I
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121/12 a 121/13 v k.ú. Mokrovraty;
8. záměr směny části pozemků parc.
č. 327 a 192/1 v k.ú. Pouště;
9. smlouva o poskytování služeb –
TDI stavby „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních sítí“;
10. návrh na řešení majetkových
vztahů – pozemek parc. č. 14/3
k.ú. Mokrovraty;
11. žádost o udělení výjimky z počtu
žáků ZŠ;
12. žádost o udělení výjimky z počtu
dětí MŠ;
13. zpráva o hodnocení nabídek VŘ;
14. smlouva o dílo – výstavba kanalizace a vodov. řadů;
15. různé.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 3-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje navýšení rozpočtu v letošním roce pro ZŠ a MŠ o 150 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
zpravodaj
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• Usnesení č. 4-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2018. Rozpočet se upravuje na straně příjmů celkem o 1 280 800 Kč,
na straně výdajů o 1 729 tis. Kč. Rozpočet je vyrovnán z úspor minulých
let částkou 448 200 Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 5-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu
„Mokrovraty elek. přípojka pro č.k.
p. Š.“ mezi obcí Mokrovraty a p. P. Š.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 6-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje smlouvu o poskytování odborného zástupce provozovatele vodovodu a kanalizace mezi obcí Mokrovraty a Ing. Davidem Kunickým.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 9-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr směny pozemků
parc. č. 121/12 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 174 m² v k.ú.
Mokrovraty ve vlastnictví obce
Mokrovraty za pozemek parc. č.
121/13 – travní porost o výměře 174
m² v k.ú. Mokrovraty ve vlastnictví
p. I. K. a p. M. D. podle GP č. 82640/2018.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 10-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 327 – orná půda o výměře 1924 m² v k.ú. Pouště ve vlastnictví obce Mokrovraty za část
pozemku parc. č. 192/1 – orná půda
o výměře 1924 m², který je majetkem manželů M. a J. M.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 7-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje smlouvu o dílo – Poskytování technologického dozoru
nad provozem veřejného vodovodu
a kanalizace Mokrovraty mezi obcí
Mokrovraty a firmou EKO-VAK s.r.o.,
nám. Komenského 412, 263 01 Dobříš.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 11-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje smlouvu o poskytování
služeb – technický dozor investora
stavby v rámci projektu: „Mokrovraty – rozšíření kanalizačních
sítí“ mezi obcí Mokrovraty a firmou
TEXTUM s.r.o, T. G. Masaryka 782,
538 21 Slatiňany.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů

• Usnesení č. 8-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje směnnou smlouvu se zřízením služebnosti mezi obcí Mokrovraty a p. L. W.

• Usnesení č. 12-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
bere na vědomí žádost p. H. V.
a Z. V. o odkoupení části obecního
pozemku parc. č. 14/3 v obci a k.ú.

MOKROVRATSK¯
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Mokrovraty o rozloze 1,6 m x 1,6 m
(stavba pilíře s elektroměrem).
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 13-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu žáků ZŠ Mokrovraty
na školní rok 2018/2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 14-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje udělení výjimky z průměrného počtu dětí MŠ Mokrovraty
na školní rok 2018/2019.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 15-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
I. bere na vědomí a schvaluje
zprávu o hodnocení nabídek sepsanou
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, týkající se veřejné zakázky s názvem „Mokrovraty – výstavba kanalizace a vodovodních řadů“,
kterou provedla hodnotící komise;

II. v souladu s doporučením hodnotící komise vybírá k uzavření
smlouvy účastníka zadávacího řízení, jímž je Společnost Mokrovraty, správce společnosti VPK Suchý
s.r.o., sídlo: Komenského nám. 12,
281 44 Zásmuky, IČ: 27085201 (Společník 1: Zepris s.r.o., sídlo: Mezi
Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ:
25117947).
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
• Usnesení č. 16-37/2018
Zastupitelstvo obce Mokrovraty
schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Mokrovraty a Společností Mokrovraty, správce společnosti VPK Suchý s.r.o., sídlo: Komenského nám.
12, 281 44 Zásmuky, IČ: 27085201
(Společník 1: Zepris s.r.o., sídlo: Mezi
Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ:
25117947) na výstavbu kanalizace
a vodovodních řadů v Mokrovratech a Mokrovratech-Pouštích.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů /
Proti: 0 hlasů / Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce

AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
8. 11. 2018

canisterapie – seznámení s labradory (využití kladného
vlivu pejska) – ZŠ i MŠ

18. 11. 2018

vystoupení pro seniory

19. 11. 2018

„V korunách stromů“ – divadlo o podzimu – ZŠ i MŠ

20. 11. 2018

zahájení plaveckého výcviku

2. 12. 2018

rozsvícení vánočního stromu na návsi a školní jarmark

III
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Vážení spoluobčané,
na prahu podzimu bychom se s Vámi rádi podělili o dění v naší škole.
V rámci „Týdne knihoven“ jsme navštívili místní knihovnu, kde nás paní
knihovnice Blanka Sainerová seznámila s knižními novinkami. Žáci si několik knih vypůjčili do školy ke každodennímu procvičování. Věříme, že je
to cesta, která vzbudí u dětí zájem o čtení.
V sobotu 20. října jsme se sešli k úklidu půdy a sklepa v budově školy.
Všem, kteří mohli pomoci, děkujeme! Náš dík patří také panu Kuldovi za likvidaci odpadu.
23. října 2018 navštívil opět naší školu pan Aleš Bílek se svým divadelním představením „O Červené Karkulce“. S divadlem „Vysmáto“, jehož je
členem, máme velmi dobré zkušenosti a je zárukou kvalitní práce s dětmi.
U příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky jsme se
spolu s obcí Mokrovraty zúčastnili slavnostního vysazení Stromu svobody.
Po úvodním slovu starostky obce následoval krátký program dětí a žáků
z MŠ a ZŠ. Jako symbol ČR byla společně občany i dětmi vysazena lípa, která byla ozdobena trikolórou a kolem stromu českými vlajkami.
I přes nepřízeň počasí se akce uskutečnila a přilákala nejen rodiče účinkujících dětí, ale i spoluobčany, kteří přišli podpořit dění v obci.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

MOKROVRATSK¯
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POZVÁNKA PRO SENIORY

NEDĚLE

18. 11.
2018

Vážení senioři,

zveme Vás na odpolední posezení s hudbou, kulturním vystoupením a občerstvením v neděli 18. 11. 2018 od 15:00 hod. do restaurace U Josefa Mokrovraty.
Zastupitelstvo obce

SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU

SOBOTA

V sobotu 24. 11. 2018 bude prováděn svoz železného odpadu.
• Pouště
• Mokrovraty

24. 11.
2018

– svoz od 9:00 do 10:00 hod.
– svoz od 10:15 do 13:00 hod.

Žádáme občany, aby železný odpad připravili před své nemovitosti
do 9:00 hod.
Chataři mohou tento den železný odpad odložit u kontejnerů na směsný
odpad do 9:00 hod.

SBĚR BIOODPADU PRODLOUŽEN
Sběr bioodpadu ve dvoře hasičské zbrojnice Mokrovraty je prodloužen
do 11. 11. 2018 vždy v neděli od 9:00 do 13:00 hod.

UPOZORNĚNÍ
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a. s. žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy u nadzemního elektrického vedení.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. 11. 2018.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

SOBOTA

1. 12.

2018
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nemůžeme zasílat pozvánky na vítání občánků bez předchozího souhlasu rodičů.
Proto prosíme rodiče nově narozených dětí, kteří mají zájem zúčastnit se obřadu „Vítání občánků“ a dosud neodevzdali souhlas, aby se dostavili na Obecní
úřad Mokrovraty k podpisu souhlasu se zasláním pozvánky do 14. 11. 2018.
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají trvalý pobyt
v Mokrovratech a Pouštích.
Vítání občánků se bude konat v sobotu 1. 12. 2018.

DRAKIÁDA V MOKROVRATECH
Nádherný den, kdy sluníčko svítilo a vítr foukal, přilákal do Mokrovrat
draky! V sobotu 13. října se v naší obci konala drakiáda. Na akci bylo kolem
šedesáti dětí. Ty se po zahájení se svými draky zapsaly u poroty a během
několika minut se na oblohu vzneslo mnoho krásných draků. Děti si akci
moc užívaly. Kromě pouštění draků bylo připraveno házení oštěpem nebo
raketkou do dálky a třídění odpadu – soutěže, za které děti dostávaly odměnu u stanoviště. Soutěžní disciplínou bylo sbírání přírodnin v opičí drá-
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ze a za výrobky z připravených přírodních materiálů dostaly děti domácí
moučníky z kuchyní našich dobrovolníků. Ty nejzajímavější výtvory byly
letos nově také oceněny. Ani tentokrát se nezapomnělo na dospělé. Při jejich
dospěláckém soupeření jsme se moc bavili.
S mokrovratskou drakiádou je již tradičně spojeno štrúdlování – soutěž
o nejlepší mokrovratský závin. Ten nejlepší letos vybrala jedenáctičlenná porota. Posuzoval se vzhled, chuť a originalita. Ze sedmi přihlášených
štrúdlů byly nakonec oceněny tři nejlepší.
Závěr drakiády patřil vyhlášení cen za nejvytrvalejšího draka, za draka
nejvýše létajícího a za létajícího draka vlastní výroby. Zvláštní cena byla
udělena za obětavost při záchraně draka ze střechy.
Všem dobrovolníkům a těm, kteří finančně přispěli do kasiček, patří velké díky.
Vysoká účast přítomných svědčila o chuti společně se pobavit, vyrazit
do přírody a mít se prostě báječně. A vy, kterým drak nelétal nebo jste nevyhráli, nezoufejte. Příští rok to opět zkusíme...
Petra Soukup Ecklová

Obec Mokrovraty
a Základní škola a Mateřská škola Mokrovraty
Vás zvou na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU,
které se koná první adventní neděli

2. prosince 2018 od 16:00 hod.
• Vánoční vystoupení dětí
• Školní jarmark
• Občerstvení
• Ohňostroj
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Pracovní úvazky
s vedením
Požadavky
  komunikace
 

• n epřetržitý provoz na plný pracovní
• krásné prostředí nedaleko
Prahy
• odpovídající vzdělání, trestní
 



úvazek
• vysoce odborný tým zdravotníků
bezúhonnost a zdravotní způsobilost

– vhodné i pro
• 
j ednosměnný
provoz
• praxe na lůžkovém oddělení vítána,

zájemce
s malými dětmi
Zaměstnanecké
absolventy zapracujeme
•
 
  
benefity




    

Nemocnice Na Pleši s.r.o. hledá do svého
 týmu
všeobecné/praktické sestry na lůžkové onkologické oddělení

• zkrácený pracovní úvazek
• náborový příspěvek
• aktivní a zodpovědný přístup k práci,
 
práce
 

 zájem o profesi a ochota se dále
• •
dohodu
o provedení
• 5 týdnů
dovolené
•  
• kontinuální vzdělávání v oboru
vzdělávat
 
Proč
právě 
k nám    • možnost ubytování v areálu nemocnice • příjemné vystupování a dobré
• 
• výjimečné
onkologické pracoviště (ubytovna či služební byt)
komunikační schopnosti
 

s individuálním přístupem
• příspěvek na stravování
• empatie, vstřícnost, samostatnost,


k pacientovi
• hospitalizace rodinných příslušníků na
preciznost, flexibilita

 zdarma
     
• 
stabilní zaměstnání
v soukromé 
RHB
oddělení
nemocnici   
• 10% sleva v naší lékárně

• 
rodinná
atmosféra, otevřená
• příměstský letní tábor
pro 
děti




Kontakt:



Personální
oddělení
p. Korbelová
tel.:
318 541 513, e-mail: personalni@naplesi.cz

Hlavní
sestra
Mgr.
Říhová,
tel.:
318
541 400,
mobil: 603 515 104, e-mail: rihovam@naplesi.cz
       
    

•   
  

 
   

