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Oznámení o době a místě konání voleb

V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuji :

1. Volby do zastupitelstva města Nový Knín se uskuteční :
v pátek dne 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (mincovna) – přízemí, místnost vpravo
pro voliče s trvalým pobytem v Novém Kníně ( bez Sídliště)
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost – Nový Knín čp. 47 (mincovna) – přízemí, místnost vlevo
pro voliče s trvalým pobytem v části Libčice, Kozí Hory, Chramiště ,Sudovice a ulice Sídliště

3.Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.

4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde‐li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Petr Chmelík
starosta Města Nový Knín
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,

dnes Vás naposledy takto oslovuji z pozice starosty města Nový Knín v tomto volebním
období, neboť 23. a 24. září nás všechny čekají volby do městského zastupitelstva.

Polovina mého fungování ve funkci starosty byla spojen s covidem a řešením problémů
spojených s covidem. Ať už to byl prvotní zmatek a následný chaos, který neznámá situace
přinesla, přes zajištění očkování především starším občanům, které provázely také značné
zmatky, až po řešení problémů s výrazným poklesem příjmů obce. Letošní rok je pro změnu
ve znamení války na blízké Ukrajině, což chod města zatím nijak výrazně nezasáhlo, ovšem
dopady tohoto konfliktu bude muset řešit příští zastupitelstvo. Především v rámci rozpočtu
města, kdy se zde projeví především růst cen za energie. Přes to všechno se podařilo přežít finanční krizi a některé projekty realizovat, jiné připravit. Povedlo se pořídit pro občany kompostéry, opravit komunikaci V Jalovčinách, nyní se opravují komunikace Na Vyšehradě, Vilová, Na Potůčku a komunikace v Sudovicích, nejen pro děti, ale i pro dospělé byla realizována
dětská a workoutová hřiště. Bude se dokončovat dláždění plochy u mateřské školy ve Starém
Kníně, byla provedena první etapa úpravy náměstí, město Nový Knín se zapojilo do Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny, kde prostřednictvím své svozové firmy má plnou kontrolu nad svozem odpadu.Úspěšně proběhlo hlasování v rámci participativního rozpočtu Tvoříme společně Nový Knín, kde nyní probíhá realizace vítězných
projektů. Nové zastupitelstvo bude mít připraveno, nebo bude stát před dokončením projektu na vodovod, kanalizaci a ČOV pro Libčice a následné žádosti o dotaci na realizaci, dokončením projektu na rozšíření kapacity mateřské školy, realizací chodníků ve Starém Kníně a Sudovicích, dokončení žádosti o dotaci na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení,
prostřednictvím DSO TS Brdy a Hřebeny a BOS dokončit dotaci na door to door systém, dokončit výběrová řízení na další opravy komunikací, pokračovat v úpravách náměstí a jeho
okolí. Vzhledem k okolnostem toho nebylo za mé krátké působení málo a když se ohlédnu,
nemusím se za nic stydět. Otázkou je, zdali by se toho nestihlo více. Přes rok je již zastupitelstvo „paralyzováno“ neúčastí zastupitelů sdružení Zlatohorců (dnes ODS a PRO Nový Knín),
kdy několikrát nebylo zastupitelstvo schopné usnášení, muselo setedy svolávat znovu a vše
se tak protahuje. Toto je mi opravdu líto, neboť si myslím, že vesměs všichni chtějí pro naše
město to samé a pokud by se síly spojily, dalo se toho udělat víc.
Děkuji všem zastupitelům, kteří měli na prvním místě zájem o prospěch našeho města
a aktivně se na tom podíleli. Novému zastupitelstvu přeji, aby našlo sílu překonat rozdílnost
názorů jednotlivých zastupitelů a spojilo se pro jednu věc. Udělat Nový Knín lepším a krásnějším místem pro nás všechny. Vám, občanům našeho města, přeji šťastnou volbu a krásné zářijové dny.

Petr Chmelík, starosta města
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ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉ RADY
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Usnesení č. 79/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 26. 7. 2022
USNESENÍ č. 1 - 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

a Mateřské školy Nový Knín.
USNESENÍ č. 5 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost manželů XXXXXXXo
přidělení vyhrazeného parkovacího místa pro zásobování obchodů na náměstí Jiřího z Poděbrad
před domem č.p. 59 a nesouhlasí
s přidělením tohoto vyhrazeného
parkoviště.

USNESENÍ č. 2 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost XXXXXXX o přidělení
obecního bytu v Libčicích.
USNESENÍ č. 3 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost XXXXXXX o změnu
zdroje vytápění pro svůj byt v bytovém domě v Libčicích, který je
v majetku obce a souhlasí se změnou zdroje vytápění s tím, že město bude hradit pouze část nákladů
ve výši výměny standardního kotle, který je nyní pro tento byt určen.

USNESENÍ č. 6 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje technické parametry pro vypsání výběrového řízení na pořízení
nového užitkového automobilu pro
technické služby města Nový Knín.
USNESENÍ č. 7 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek z rozpočtu města, kapitoly sport a kultury, ČHJ Libčice ve výši 14.000 Kč na akci Soutěž o pohár starosty obce.

USNESENÍ č. 4 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
odměnu Základní a mateřské školy řediteli školy Nový Knín Mgr. Miloši Krátkému ve výši 1/12 ročního
platu. Tato odměna bude hrazena
z finančních prostředků Základní
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USNESENÍ č. 8 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města, kapitoly sport a kultury,
23. okrsku sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska ve výši 10.000 Kč
na činnost okrsku, jehož členy je
SDH Nový Knín a SDH Sudovice.

USNESENÍ č. 12 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města,
kapitoly sport a kultury, SDH Nový
Knín ve výši 50.000 Kč na akci Oslavy 140 let od založení sboru.
USNESENÍ č. 13 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města,
kapitoly sport a kultury, hokejovému klubu Ševci Nový Knín ve výši
22.000 Kč na zajištění pronájmu ledové plochy.

USNESENÍ č. 9 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek z rozpočtu města, kapitoly sport a kultury, ČHJ Libčice ve výši 17.000 Kč na akci Pohádkový les 2022.

USNESENÍ č. 14 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek z rozpočtu města, kapitoly sport a kultury, TJ Sokol
Nový Knín ve výši 50.000 Kč na provoz organizace.

USNESENÍ č. 10 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek z rozpočtu města, kapitoly sport a kultury, obecně
prospěšné společnosti ČÁP ve výši
10.500 Kč na akci Zábavné odpoledne pro děti.

USNESENÍ č. 15 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí nabídku na elektronickou
úřední desku pro Město Nový Knín.

USNESENÍ č. 11 – 79/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
finanční příspěvek z rozpočtu města, kapitoly sport a kultury, organizaci Junák ve výši 18.000 Kč na akci
Skautský tábor 2022.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 26. 7. 2022

5

NOVOKNÍNSKÝ ZPRAVODAJ 

8/2022

Usnesení č. 80/22 ze zasedání Rady města
Nový Knín ze dne 22. 8. 2022
USNESENÍ č. 1 - 80/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.

USNESENÍ č. 4 – 80/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí oznámení a výzvu ke zpracování nahodilé těžby stromů na lesním majetku v obecním lese a pověřuje starostu zajištěním této
těžby.

USNESENÍ č. 2 – 80/2022 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
příspěvek do DSO TS Brdy a Hřebeny ve výši 226.000 Kč na financování spoluúčasti na pořízení svozové
techniky, dle stanov svazku a usnesení valné hromady DSO TS Brdy
a Hřebeny.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 22. 8. 2022

USNESENÍ č. 3 – 80/2022 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy
společnosti OK-gyn s.r.o., kterou
byla pronajata ordinace gynekologie na zdravotním středisku v Novém Kníně.
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SDĚLENÍ RADNICE
Zasedání zastupitelstva
Na měsíc září bylo naplánováno poslední zasedání zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo by bylo s největší pravděpodobností neusnášení schopné avzhledem k bezprostřední blízkosti voleb, bude zastupitelstvo svoláno až po proběhnutí voleb.

SLOŽKY
SDH – kniha o historii sboru
Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín ve spolupráci s panem Petrem Kadlecem připravuje knihu o historii sboru s dobovými fotografiemi. Z důvodu zjištění zájmu o tuto knihu a zadání přibližného počtu výtisku provádíme předběžný průzkum zájmu o tuto knihu.
Z uvedených důvodů sbor žádá potencionální zájemce o knihu, aby se
přihlásili telefonicky na tel. č. 736 452 722 Lukáš Dragoun do 15. října 2022.
Děkujeme předem za projevený zájem.
Za SDH Nový Knín O. Konopásková
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Pohádkový les
Pohádkový les v Libčicích proběhl za deštivého počasí v sobotu 20.8.2022.
Do poslední chvíle jsme velmi váhali, zda Pohádkový les uskutečnit, nebo
přesunout. Nakonec díky ochotě pohádkových postav se celá akce uskutečnila. Déšť nebyla jediná komplikace. Bohužel jsme museli kvůli nemoci přeházet několik postaviček a dvě stanoviště úplně zrušit. Věřili jsme
ve šťastnou třináctku (ročník), přesto asi úplně šťastná nebyla.
Pohádkový les ale i přes všechny nesnáze proběhl. Mnoho lidí čekalo na facebookovém profilu Pohádkového lesa do poslední chvíle na naše
rozhodnutí. Plakát jen na FB vidělo 6000 lidí, byly rozvezené plakáty a plakát byl i v Novoknínském zpravodaji, a tak jsme nic neměnili a celou akci
spustili.
Byli jsme tak velmi mile překvapeni, kolik lidí dorazilo i přes nepříznivé
počasí. Pohádkovým lesem prošlo 81 dětí a cca 200 dospělých. Na cestě mohli potkat Máničku a Hurvínka, Ježibabu u perníkové chaloupky, princeznu, kterou hlídal drak, loupežnickou bandu, která loupila dobrovolné vstupné, krásnou Lociku s Evženem, myslivce a Karkulku, líného Honzu, který
rozdával výborné koláčky, krásné vodnice a na konci všechny čekala královská rodina. U občerstvení byla připravena kreativní dílnička s malováním na sádrové odlitky. Podle ohlasu všech přítomných mohu říci, že se
všem líbilo. Dětem déšť vadil nejméně a nejvíc nepohodlí zažily pohádkové
postavičky.
Komu bych chtěla tímto poděkovat? V první řadě pohádkovým postavám,
které do toho šly i s vidinou, že budou promočené až na kost. Dále všem, kteří nás v tom nenechali, přišli a troufám si říci, že si to i užili. Nesmím zapomenout i na obsluhu občerstvení a kreativní dílničky. Samozřejmě vše je potřeba připravit a zase uklidit, takže velké poděkování i všem připravujícím.
Děkujeme za posekání a propůjčení louky panu Romanu Hrubému a za možnost připojení se na elektřinu panu Ing. Františku Podhoreckému.
Samozřejmě nemohu zapomenout na sponzory. Naším nejstálejším a nejštědřejším sponzorem byla opět novoknínská Pekárna u Oulehlů, děkujeme
za koláčky, Krámek u Janinky zajišťující kreativní dílničku pro všechny děti
zdarma a v neposlední řadě Město Nový Knín.
Troufám si říci, příští rok na shledanou a doufám, že tentokrát za slunečného počasí.
Za pořádající Jana Kolková
vedoucí mládeže ČHJ Libčice
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás obeznámila se svou údajnou účastí na letošních volbách do zastupitelstva. Tak jako ve volbách předešlých,
tak ani v letošních nejsem na žádné kandidátce volených stran.
Jelikož už nyní se mnoho z Vás domnívá, že kandiduji, upozorňuji
proto, že se jedná pouze o shodu jmen.
Petra Moravcová (Böhmová)

Městská policie ano, či ne
Již delší dobu sleduji ve Zpravodaji různé reakce na existenci městské policie v našem městě. Většina z nich je negativní. To mne překvapuje, obzvláště v současné složité a bezpečnostně nejednoduché době. Nejprve je
nutno podotknout, že ta novoknínská neplní pouze roli městské, ale i regionální, a to i proto, že se na jejím provozu spoluúčastní i některé okolní obce. Během své aktivní činnosti jsem služebně navštívil mnoho různých zemí, a několik z nich bylo tzv. zóny neklidu, jako například stát Izrael, kde jsem byl dvacetkrát, a tak jsem mohl dost dobře poznat, jak důležitá
je prevence. Přece je podstatnější událostem předcházet, než čekat, až se
stanou. Podobnost prevence vidím i v našem novoknínském regionu, kde
je policie na Dobříši, Mníšku a v Sedlčanech, a právě Knín tvoří doplnění
v mezeře pomyslného pavouku rozmístění. Víme, že v Novém Kníně existovala policie od vzniku republiky až do osmdesátých let minulého století.
V neposlední řadě mne udivila jedna z kandidujících stran do podzimních komunálních voleb, která má jako první bod volebního programu zrušení městské policie. Pokud si dobře vzpomínám, tak titíž kandidáti měli
v některém z minulých programů naopak zřízení policie v našem městě.
Buďme obezřetní a nehodnoťme situaci krátkozrace, situace ve světě je
složitá, a pokud se taková dobře fungující složka jednou zruší, bude asi složité ji třeba po čase znovuobnovit.
Michael H.
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Chtělo by to změnu – ale jakou...
Za rohem jsou opět komunální volby. Tentokrát v nich bude
kandidovat pět volebních stran. Při bližším pohledu ovšem vyjde
najevo, že onu pětici stran lze rozdělit zhruba do dvou bloků.
Dvě strany – Tradice a prosperita a Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska jsou pokračovateli dosavadní radniční koalice, zatímco Zlatohorci se své dosavadní značky vzdali a rozdělili se do dvou kandidátek:
ODS a PRO Nový Knín. Jako zcela nová se zdá být kandidátní listina Občané Knínu (OK), i když i tady se nacházejí některá příjmení shodná s příjmeními nacházejícími se na předchozích dvou kandidátkách (ODS a PRO
Nový Knín). Většina stran postavila plný počet kandidátů a kandidátek,
tj. po patnácti, pouze Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska jedno místo neobsadilo, a tedy kandiduje ve čtrnácti lidech. Z toho plyne, že
ti, kdo mají ve zvyku zaškrtávat stranu jako celek, by v případě zaškrtnutí SNKNK měli zvážit zaškrtnutí ještě jednoho člověka v některé ze zbylých
čtyř stran – jinak nechají jeden ze svých patnácti hlasů propadnout. O pravidlech komunálních voleb jsem psal před čtyřmi lety, zájemci nechť si
nalistují Novoknínský zpravodaj, konkrétně tuším čísla 6, 7 a 8 z roku
2018. Pokud už nemají k dispozici papírové výtisky, měli by tato čísla najít
na městském webu.
Jak volby dopadnou, si netroufám předpovědět. Možná dojde k vystřídání
v čele města, možná ne. Někdo doufá ve změnu, někdo naopak v to, že se nic
podstatného nezmění. Přiznám se, že bych také byl rád, kdyby se něco změnilo. Jen se obávám, že právě k té změně, kterou bych si přál já, hned tak nedojde. Rád bych se totiž dočkal toho, že příkopy mezi těmi dvěma stranickými bloky (a jejich přívrženci), které začaly vznikat někdy kolem roku 2006
a jsou stále hlubší, začnou být pozvolna zasypávány a všichni začnou hledat
cestu ke vzájemné domluvě. Vždyť na nějakých 80 % věcí, které novoknínské
zastupitelstvo řeší, by se mohli shodnout všichni. Myslím, že většina z nás
si přeje opravené vozovky nebo fungující veřejné osvětlení. Většina z nás by
ráda viděla opravené památky, a to nejen ty ve vlastnictví města. A to, aby
se – nehynoucí „zásluhou“ spoluvlastníků – nerozpadaly budovy, které sice
nejsou na seznamu kulturních památek (kdyby byly, památkový zákon by
umožňoval jejich vyvlastnění), nicméně jejich ruiny straší prakticky uprostřed památkové zóny. Na tom všem by se zastupitelstvo mohlo shodnout napříč stranami.
Názorové rozdíly, které se samozřejmě také najdou, by se určitě daly řešit
kultivovanějšími způsoby než podáváním trestních oznámení na představitele konkurenčních stran – myslím, že to neprospívá nikomu. Pokud vím, za11
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tím všechna ta trestní oznámení vyšuměla do ztracena – aspoň nevím o žádném, které by dospělo až k soudu. A i kdyby se tak stalo, ještě by to nemuselo vést k odsouzení.
Příkladem může být případ z města Horního Benešova (okres Bruntál), jehož tehdejší starosta a místostarosta stanuli před soudem, protože nesprávně postupovali při opravě sportovní haly. Původně bylo plánováno pouhé
zateplení a výměna oken, na což bylo řádně vypsáno výběrové řízení. Jenže
pak došlo k rozšíření projektu o vnitřní úpravy, které směřovaly k tomu, aby
budova mohla sloužit i k pořádání nejen sportovních, ale i společenských
akcí. Na což mělo být správně vypsáno nové výběrové řízení, jenže to by postup úprav zdrželo. A tak starosta a místostarosta – zákon nezákon – svěřili tyto vícepráce firmě, která dělala na původním projektu. Problémy byly
i se stavebním povolením a některými dalšími náležitostmi. Což v roce 2013
vedlo k trestnímu stíhání a následně k soudnímu maratónu, v němž se odvolávala tu žalující, ondy žalovaná strana. Definitivně byl případ uzavřen
Vrchním soudem v Olomouci v říjnu 2019, který oba obžalované zprostil obžaloby. S tím, že sice bylo porušeno hned několik předpisů, avšak je třeba
posuzovat též motivy a následky. A že městu Hornímu Benešovu nabyla způsobena žádná škoda a nikdo se ani neoprávněně neobohatil.1
A samozřejmě se mi nelíbí, pokud někdo vytáhne „něco“ na „konkurenci“ těsně před volbami, takže postižená strana má pramálo času zareagovat
(v případě voleb do Poslanecké sněmovny byla ukázkou podobného jednání například Kubiceho zpráva z roku 2006)2. V případě, že se něco podobného objeví v souvislosti s letošními komunálními volbami, asi bych doporučoval taková na poslední chvíli zveřejněná tvrzení ignorovat. Teoreticky
bychom mohli takovou akci považovat za argument v neprospěch oznamující strany, ale tady bych byl opatrný – nelze vyloučit, že by mohlo jít o operaci pod falešnou vlajkou3.
Přiznám se, že trochu závidím obcím, kde se volební kampaň vede korektněji, kde se trestní oznámení na konkurenty nepodávají a dělící čára mezi
vedením obce a opozicí není tak příkrá, pokud vůbec je nějaká. A v této souvislosti závidím například sousedním Boroticím, kde se kandidátky a kandidáti (už poněkolikáté) dohodli, že každý bude kandidovat sám za sebe – co
člověk, to volební strana. Výhodou takového řešení je to, že do zastupitelstva
	Podrobněji se o případu píše zde: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-postupoval-ve-prospech-mesta-soud-starostu-horniho-benesova-zprostil-viny-40022560, zde: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-soud-ocistil-radni-horniho-benesova-17416 a zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/moravskoslezsky-kraj/2964779-byvaleho-starostu-i-mistostarostu-horniho-benesova-zprostil .
2
	Více se lze dovědět například tady: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Jan_Kubice#Kubiceho_zpr%C3%A1va.
3
	Více je například zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_pod_fale%C5%A1nou_vlajkou
1
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se dostanou ti, kdo opravdu získají nejvíce hlasů – pořadí na jednočlenné
listině z principu nehraje roli. A nevýhodou je to, že pokud někdo odstoupí,
nemá za něj kdo nastoupit jako náhradník, takže zastupitelstvo zůstane neúplné. A k tomu, aby toto fungovalo, je nutné, aby se na podobném postupu
dohodli opravdu všichni kandidáti a kandidátky.
Jenže to už bychom tu toho chtěli asi opravdu moc.
starý sukničkář Miloš Hlávka

Ostrov vikingů

Letos se náš skautský tábor proměnil ve vesnici vikingů na ostrově Blp.
Jako potomci Kliďase Velikána a Škyťáka jsme si žili drsným životem s naším drakem Betou. Jiné draky jsme na začátku vůbec neznali, ale pak se
najednou začaly objevovat nové druhy. Našli jsme jich spoustu a dokonce si
každý táborník jednoho sám ušil. Někteří poprvé s jehlou v ruce, šití bylo
hodně náročné, ale nevzdali to! O dráčky jsme se starali, krmili je a cvičili, ale pak najednou začali být agresivní. Napadli trhovce a zničili veške13
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ré zboží. Nemohli jsme
to tak nechat a museli
záhadu rozluštit. Draci
jsou totiž obvykle hodní a člověku neublíží.
Vypravili jsme se do záchranné stanice v Hrachově, kde pečují o raněná zvířata, a zjistili,
že draci jsou nemocní. Naštěstí jsme získali léky, nemocné draky
po okolí našli a společně je všechny uzdravili. U posledního zachráněného Alfa draka jsme objevili mapu k pokladu. Kořist si děti rozdělily a s napětím očekávaly příjezd trhovců. Ti se dostavili poslední den
ráno a děti během pár okamžiků vykoupily veškeré zboží (plyšáky, pexeso,
tužky, bonbony, šperky apod.).
Užili jsme si krásné letní dny plné řádění po lese, na louce i v potůčku. Večery u táboráků s kytarou, ale i slavnostních skautských ohňů, od kterých
se jen těžko odchází spát. Noci plné hvězd, které nelze spočítat, ale může-

14

NOVOKNÍNSKÝ ZPRAVODAJ 

8/2022

te chvíli počkat, protože určitě alespoň jedna spadne. Rána zmáčená rosou,
kdy se člověk musí na rozcvičku hodně přemlouvat, ale sluníčko deroucí se
mezi stromy za to stojí.
Chtěly bychom moc poděkovat všem dětem, byly úžasné a zvládly si celé
dva týdny užívat, hrát si a smát se, starat se o sebe a pomáhat druhým, překonávat obavy i vlastní lenost. Děkujeme i vedoucím, kteří zadarmo ve svém
volném čase (dovolené) pečují o děti, připravují program a vaří. Díky patří
i všem rodičům, kteří nás podporují, jmenovitě pak Milanu Brejchovi, který
opět zajistil dopravu táborového vybavení, a Pepovi Lukešovi, který pro děti
připravil lanový park. Za finanční podporu děkujeme Obci Chotilsko a Městu Nový Knín.
Byl to skvělý tábor plný nezapomenutelných okamžiků s přáteli a už se těšíme, až se v září zase uvidíme na schůzkách.
Šárka a Jana,
skautský oddíl Koťata Nový Knín

Vážení spoluobčané,
v poslední době často slyším nebo čtu, že se v našem městě zastavil čas, nic
se nedělá, atd. Vzhledem k tomu, že jsem v pozici starosty města byl 15 let,
beru tyto informace i jako kritiku své práce.
Na radnici jsem začal pracovat po volbách 2002 nejprve ve funkci člena
rady a o dva roky později jako starosta. V té době byl hlavní úkol a cíl dobudovat splaškovou kanalizaci a vodovod ve městě. Tak jako dům se staví od základů, tak u měst a obcí je základ ČOV, kanalizace a vodovod. Můj
předchůdce Jirka Krása části vodovodu realizoval, ale bylo jasné, že bez významné dotace se celé dílo nedá dobudovat. Vzhledem ke změnám norem
pro vypouštění vyčištěných odpadních vod bylo nutné v první řadě vybudovat novou ČOV a propojit ji se stávající kanalizací To se realizovalo v letech 2008 a 2009 s pomocí dotace z MZ ČR, v celkové ceně 38 mil. Kč. Následně se povedlo získat významnou dotaci na splaškovou kanalizaci od SFŽP
a tedy po proběhlých přípravách se konečně v roce 2010 začalo stavět. Stavba trvala přes tři roky a celková investice dosáhla 87,5 mil. Kč. Spolu s kanalizací jsme z vlastních prostředků realizovali hlavní řady vodovodu v hodnotě 6 mil. Kč.
I když tyto práce byly nejen finančně velice náročné, získali jsme v tomto období další dotace a realizovali rekonstrukci fasády a zateplení hlavní budovy ZŠ, celkovou rekonstrukci budovy radnice za 8.6 mil. Kč (finanční spoluúčast města pouze 5%) a záchranu památky Špýchar ve Starém Kníně za 1,5 mil. Kč.
15
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V dalších letech byly realizovány další části vodovodu v celkové hodnotě
32 mil. Kč, částečně za pomoci dotace, a přivaděč vody ze Záborné Lhoty
v hodnotě 6,5 mil. Kč, také s použitím dotace. Celkově se tedy podařilo dokončit celé dílo vodohospodářské infrastruktury až v roce 2018.
Do toho přišly povodně v roce 2013 a následné stavby a rekonstrukce mostů, lávek a komunikací vyšly na 46,3 mil. Kč, s použitím dotací. Dále se povedlo získat nemalou částku na zateplení a změnu vytápění zdravotního
střediska v hodnotě 5,7 mil. Kč a rekonstrukci a vestavbu v ZŠ s dotací za 31
mil. Kč.
Z výše uvedeného je zřejmé, že se v uplynulých letech povedlo získat finance a realizovat stavby pro vylepšení úrovně života v našem městě. Samozřejmě každý rok byly poskytnuty finance na sport, mládež a hasiče. Pochopitelně zůstává ještě hodně věcí, které je potřeba financovat a realizovat.
Tomáš Havlíček

NEJVĚTŠÍ ŠKOLA TAEKWON-DO V ČR
ZAČÍNÁ NOVOU SEZONU!
Škola Ge-BaekHosinSool začíná novou sezonu – přijďte si zacvičit s námi!
Jsme dlouhodobě nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.
Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné pro všechny věkové kategorie, holky i kluky. Naučíme vás praktickou sebeobranu, kopat i prát se. Jako
tradiční bojové umění ale během tréninku klademe důraz i na morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, se kterým pravidelně trénují všichni naši učitelé. Nově jako jediní v republice vyučujeme i další korejská bojová umění jako Taekkyon, Gumdo a Hoppaesool.
Není potřeba nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma! Přihlaste se
nejlépe v září nebo v říjnu, ať vám nic neunikne, přidat se ale můžete po celý
rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky na vyšší pásek, chrániče nebo dobok.
Proto neváhejte a přijďte si s námi zacvičit do ZŠ v Novém Kníně na náměstí Jiřího z Poděbrad – bližší informace k tréninkům uvedeme již brzy na našem webu tkd.cz.
Anna Krbcová, Ge-BaekHosinSool
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Slovo faráře
Po prázdninách a dovolených vstupujeme do dalšího školního roku. Přeji dětem, jejich rodičům i učitelům, aby probíhal v klidu a byl úspěšný. Kdo
má zájem o výuku náboženství, ať mne kontaktuje. Den a hodinu stanovíme dle rozvrhu a možností dětí. Výuka bude na faře ve Starém Kníně. Upozorňuji také na mše svaté pro děti a mládež. Tato bohoslužba bude každou třetí neděli v měsíci ve farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně
v 10.30 hod.

Září ve farnosti
● 2. 9.	první pátek v měsíci: 17.00 hod. kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně, výstav Nejsvětější svátosti, prostor
k osobní modlitbě, v 17.45 hod. litanie, pak mše svatá
● 3. 9.	první sobota v měsíci: 15.00 hod. kostel sv. Zikmunda
ve Velké Hraštici, mše svatá
● 4. 9. 	posvícení v Živohošti, 15.00 hod., poděkování za 30 let
služby ve farnosti. Host: pan rektor pražského semináře Mgr. Jan Kotas, S.L.L.
● 10. 9. 14.00 h	poutní mše svatá v kapli Narození Panny Marie v Dražeticích. Obvyklá mše svatá v Novém Kníně nebude. Srdečně zveme na pouť do sousedství. Navštívíme krásný
kostel sv. Josefa v Obořišti. V 17.00 hod. seznámení s historií kostela, 17.30 růženec, 18.00 mše svatá
● 14. 9.	svátek Povýšení svatého kříže 8.00 hod. mše svatá
ve farním kostele ve Starém Kníně, po mši hodinová tichá adorace za mír na Ukrajině
● 15. 9. 15.00 h	Mokrovraty, zahrada proti azylovému domu, mše svatá
ze svátku svaté Ludmily
● 18. 9.	třetí neděle v měsíci, farní kostel sv. Františka
10.30 hod. mše svatá zaměřená pro děti a mládež
17
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● 24. 9. 14.00 h	poutní mše svatá u kaple sv. Václava v Drevníkách
● 28. 9. 17.00 h	poutní mše svatá v kapli sv. Václava v Mokrovratech
● 29. 9. 16.00 h	přivítání putovní sochy Panny Marie Svatohorské
v kostele Nanebevzetí P. Marie v Boroticích, 16.30 hod.
mariánská pobožnost, mše sv.
● 30. 9. od 12.00 h	staroknínský kostel sv. Františka otevřený, možnost
být v tichosti před putovní sochou Panny Marie Svatohorské 17.30 loretánská litanie, Svatohorský zdrávas, 18.00 mše sv.

Putovní socha Panny Marie Svatohorské v naší farnosti
11. září 2021 u Korunovačního oltáře na Svaté Hoře byla požehnána kopie milostné sošky P. Marie, kterou vyřezal Jan Bondra z Třebska. Tato soška Matičky bude putovat po farnostech naší vlasti a zvát k pouti na Svatou
Horu, a to až do 300. výročí Korunovace, tedy do roku 2032.
Také naší staroknínské farnosti se dostává té cti a v letošním roce, o naší
staroknínské pouti, k nám tato soška zavítá. Nejprve navštíví 29. září 2022
mariánský kostel Nanebevzetí P. Marie v Boroticích. V 16.00 hod. ji přiveze P. David Horáček, CSsR. Bude možné v tichosti svěřit Matce Boží své starosti, bolesti i radosti. V 16.30 hod. ji uctíme modlitbou zpívaných litanií
a v 17.00 hod. budeme slavit mši svatou. Soška bude v naší farnosti do 9. 10.
Zúčastní se i naší farní pouti k patronu našeho farního kostela ve Starém
Kníně (viz program poutě). Poté bude k uctění v našich chrámech před každou bohoslužbou.
Upozorňuji na přednášku paní PhDr. Věry Smolové 3. 10. v 16.30 hod.
ve farním kostele sv. Františka ve Starém Kníně: Putování Panny Marie Svatohorské našimi dějinami.
Přeji všem požehnaný čas, modlím se za Vás a žehnám Vám.
P. Josef Andrejčák O.Cr.
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Pouť k patronu farního kostela ve Starém Kníně
sv. Františku z Assisi 30. 9. – 2. 10. a 4. 10 2022
Pátek 30. září
12.00 otevření kostela k osobní modlitbě před putovní
soškou Svatohorské P. Marie
17.45	litanie loretánská
18.00 mše svatá, hlavní celebrant P. Josef Andrejčák O.Cr.
Sobota 3. října
9.00
ranní chvály
9.15
poutní mše svatá, hlavní celebrant
P. Lohelius Zdeněk Klindera, Th.D., O.Praem
Po skončení mše svaté (cca v 10:15) odchod na dvě poutní trasy doprovázené
kněžími P. Petrem Benešem CSsR a P. Janem Dlouhým. Trasy vedou přírodou, cestou modlitby a rozjímání. Putování se uskuteční za každého počasí,
cestou je zajištěno občerstvení. Trasy končí u kostela sv. Františka.
16.30

 řednáška PhDr. Věry Smolové
p
Putování Panny Marie Svatohorské našimi dějinami

Po přednášce posezení na faře s občerstvením.
Neděle 2. října
9.50
křížová cesta
10.3o slavná poutní mše svatá, hlavní celebrant P. Jozef Novák CSsR
15.00 mariánská pobožnost na zahradě domu čp. 115 v Mokrovratech
(naproti Azylovému domu), požehnání obci a celé farnosti
Úterý 4. října – svátek sv. Františka
14.00 otevření kostela
17.30 čtení ze života sv. Františka
18.00 slavná poutní mše svatá, P. Josef Andrejčák O.Cr.
Všechny bohoslužby i přednáška se konají v kostele sv. Františka z Assisi
ve Starém Kníně, pokud není uvedeno jinak.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým za projevy soustrasti a za vše, čím se kdo snažil zmírnit naši bolest nad ztrátou naší
milované dcery Janičky Kozové, která nám po dlouhém těžkém boji
se zákeřnou nemocí z tohoto světa odešla 15. 7. 2022.
Milující rodiče Jaroslav a Alena Čadkovi a ostatní příbuzní

Jubilanti měsíce
Krásné narozeniny v měsíci září oslaví paní Marie Ďurigová. Životní jubilea oslaví pan Oldřich Hadraba, paní Vlasta Rejlová, paní
Alena Kubínová, paní Marie Hájková, paní Marie Hrubá a pan
Václav Zelinka. Oslavenkyněmi v tomto měsíci jsou také paní Marie
Lundáková a paní Štěpánka Hermannová.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví do dalších let, hodně štěstí a pohody.
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VOLBY

Vážení spoluobčané,
již v příštím měsíci nás společně čekají volby do obecního zastupitelstva, které se budou konat ve
dnech 23. – 24. 9. 2022.
My pevně věříme a doufáme, že se k těmto volbám vypravíte, pokud možno v co největším počtu, a
podpoříte Vámi vybrané uskupení, či jednotlivé kandidáty. Tímto jednoduchým krokem vyjádříte svůj
názor na směřování a fungování naší obce.
V minulém Zpravodaji vám byla představena vize, kandidátka a STĚŽEJNÍ program naší strany ODS
Nový Knín, jež se jako jedna z mnoha bude ucházet o Vaši přízeň.
Proto nám dovolte pouze lehké zamyšlení nad děním v naší obci v poslední době:
V měsíci červenci konečně začala a probíhá rekonstrukce prostranství u mateřské školy ve Starém
Kníně, která to již skutečně dlouhá léta potřebovala. Generace rodičů, vozící a vodící tam své děti, po
ní marně léta toužila a usilovala.
V měsících červenci a srpnu došlo k úpravě parkovacích míst na našem náměstí. Dalo by se
polemizovat, zda by tato úprava nešla udělat jinak a lépe. My si myslíme, že určitě. Ale aspoň k této
úpravě došlo a směr pohybu aut dostal na náměstí konečně pravidla.
V druhé polovině srpna začala rekonstrukce komunikací Na Vyšehradě a v ulici Vilová. Což je další
chvályhodný počin. Ale na tyto rekonstrukce čekají i obyvatelé ostatních komunikací a doufají, že se
jí někdy dočkají.
My nevíme jak Vám, ale nám z výše psaného vyplývá, že by se volby do obecního zastupitelstva měly
konat KAŽDÝ ROK!!!!!!!
U voleb na viděnou.
Za ODS Nový Knín Pavel Hnízdil
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Vážení spoluobčané,
Sdružení nezávislých kandidátů
PRO NOVÝ KNÍN kandiduje
PRO Nový Knín
do letošních komunálních voleb.
sdružení nezávislých kandidátů
Spojili jsme se, abychom lidem
VOLBY 2022
v Novém i Starém Kníně, Libčicích,
Kozích Horách, Sudovicích a Chramištích nabídli efektivní správu města a zároveň
přinášíme možnost podílet se na tom, jak bude vypadat místo, kde žijeme.
Jsme sdružení nezávislých občanů, kteří mají shodný názor na rozvoj, vizuální
podobu a funkčnost města. Společnými silami bychom chtěli naši obec změnit
a vylepšit. Nejsme členy žádné politické strany a rozhodujeme se podle vlastního
vědomí a svědomí v souladu s našimi cíli, a především ve prospěch občanů a města.
Ucházíme se o vaše hlasy s vědomím, že zvolením na sebe bereme spoluzodpovědnost za rozhodnutí, která budou ovlivňovat život lidí v našem městě.
Chceme zajistit spravedlivé rozdělování investic všem částem a přilehlým obcím
města a naslouchat názorům jeho obyvatel. Budeme prosazovat zájmy našich voličů
a občanů spolu se všemi, kteří budou mít zájem svými názory, nápady, postřehy
či prací, změnit naše město k lepšímu.
Společně máme zájem dále rozvíjet a zvelebovat naše město, aby se nám v něm dobře
žilo, abychom zde rádi trávili svůj volný čas a abychom byli pyšní na to, že Nový Knín
je naším domovem.
Na kandidátní listině je tým lidí, který je schopen a ochoten rozvoji města napomáhat.
Jsou to lidé, kteří mají životní i pracovní zkušenosti, které mohou při práci pro město
zhodnotit, a kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas veřejnému dění. Víme jak
pracovat s rozpočtem, aby byl efektivně využit na rozvoj, údržbu a zvelebování místa,
kde žijeme. Chceme využít potenciálu našeho historického a významného města,
navázat na jeho kdysi úspěšnou minulost, na jeho tradice i slávu. Máme spoustu
nových nápadů. V komunální politice nejsme nováčci.

O Vaši důvěru budou společně a nerozdílně usilovat:
1. Ing. Radek Hrubý 58 let, ekonom – kandidát na starostu
2. Marek Zach 47 let, regionální ředitel
3. Kamil Vlasák 54 let, živnostník
4. Jiří Krása 72 let, důchodce
5.Tereza Miletičová 21 let, studentka porodní asistence
6. MUDr. Miloš Nevařil 69 let, lékař
7. Bc. Lucie Konturová 34 let, zdravotní sestra Charita St.Knín
8. Monika Stránská 49 let, logistik, Kozí Hory
9. Michal Rambousek 51 let, živnostník
10. Ing. Aneta Hrubá 32 let, auditor
11. Jaroslav Hlinka 50 let, živnostník
12. Pavel Černý 58 let, technik
13. Kamil Rada 48 let, vedoucí sběrných surovin
14. Jana Šustrová 41 let, živnostník
15. Ing. Štěpán Polák 45 let, architekt
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NAŠE PLÁNY A CÍLE

... aneb ty se nemění

Co chceme?
Pěkné, čisté, bezpečné, prosperující a malebné město Nový Knín, které samozřejmě zahrnuje i Starý
Knín, Libčice, Kozí Hory, Sudovice a Chramiště. Na tento aspekt je třeba stále myslet a proporcionálně
a spravedlivě se všem oblastem a jeho obyvatelům bez rozdílů věnovat. Každá strana slibuje zvelebení
chodníků, přechodů, spravené silnice, lepší parkování, zpomalovací prvky, bezpečnost, školní hřiště,
úklid města, opravy a údržbu zanedbaného majetku. To jsou sliby, dané nám už několikrát. A mění se jen
málo. Nebyly doposud splněny, a tak se slibují i nadále. Jak je všeobecně známo – slibem neublížíš.
My výše uvedené neslibujeme – my si to přejeme, my to uděláme.
.

Jak toho dosáhneme?
PRO NOVÝ KNÍN bude město řídit a organizovat na základě standardních ověřených postupů, které
dlouhodobě fungují v jiných prosperujících městech a obcích. Vždy budeme klást důraz především
na hospodárnost a účelnost. To, co je skoro všude normální a běžné, v našem městě dost často chybí.
To, co ukrájí ze společného koláče a nikde jinde nemají, naopak živíme. Ano, řeč je o zbytečné a drahé
městské policii. Chceme městský úřad, který bude otevřený, přívětivý a bude sloužit ku prospěchu všem
našim občanům. Informační systém města musí sloužit především lidem. Internetové stránky musí
odpovídat požadavkům dnešní doby – zveřejňovat a aktualizovat významné události je naprostou
samozřejmostí. Stejně jako otevřený přístup ke všem dokumentům, smlouvám, zápisům a usnesením.
Veřejná diskuze, názory, podněty a další je nutné opět zavést do tohoto prostředí. Radnice se musí otevřít
i kritice. Často se ukáže, že může být i inspirující. Tvorba, schválení, úpravy a čerpání rozpočtu musí
probíhat on-line a ne se zpožděním několika měsíců. Podklady pro zastupitele, na základě kterých
se rozhoduje, budou k dispozici všem občanům. Bez prošení se, bez věčně přítomného „ale“.
Nehledáme důvody, hledáme způsoby. Nehledáme proč NE, hledáme jak ANO.

Kdo to zajistí?
Splnit výše uvedené, zajistit požadovanou a potřebnou změnu, usilovně pracovat, stát za svými občany –
- to Vám slibují kandidáti volebního sdružení PRO NOVÝ KNÍN, kteří byli nominováni ucházet
se o Váš hlas v nadcházejících volbách. Sestavili jsme tým složený z odborníků na ekonomii, stavebnictví, techniku, vzdělávání, medicínu, sport, kulturu, sociální služby, práci s dětmi i se starší generací.
Společně tvoříme velmi silný a zkušený tým, který je připraven náročné úkoly provést a záměry
skutečně zrealizovat. O splnění slibů však rozhodujete Vy – občané a voliči. Vy dáváte hlas tomu,
kdo Vaše město povede tak, jak si přejete a představujete. Každý hlas spolurozhoduje o výsledku voleb.
Nic není předem dáno. Řada lidí říká, že na jejich hlasování nezáleží. Záleží. Mnohdy jsou rozdíly
v umístění kandidátů velmi těsné a rozhodují opravdu jednotlivé hlasy. Rozhodující může být právě
váš hlas. My pevně věříme, že o naší nabídce budete uvažovat a dáte svůj hlas nám – kandidátům
volebního sdružení PRO NOVÝ KNÍN, kandidátům, kteří umějí naslouchat ostatním, jasně vyjadřovat
své myšlenky, diskutovat, říkat pravdu, i když není vždy příjemná, jsou otevření, nebojí se zveřejňovat
vše, co zveřejnit lze, nechají si poradit od odborníků i laiků. Podívejme se do minulosti, poučme
se přítomností, abychom budoucnost zvolili správně.
Za sdružení nezávislých kandidátů
PRO NOVÝ KNÍN
Ing. Radek Hrubý

najdete nás na fb
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SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

TRADICE A PROSPERITA
„ … nebát se přijmout zodpovědnost “

Vážení spoluobčané,
do obecních voleb jdou kandidáti sdružení Tradice a Prosperita v následujícím složení a
s následujícími cíli:

1. Petr Chmelík, 41let, technik
2. Ing. Tomáš Havlíček, 64 let, projektant
3. Ing. Miroslav Lidinský, 50 let, prezident parasportovní organizace
4. Ing. Jaroslava Michálková, 43 let, ekonom
5. Josef Kolka, 44 let, živnostník
6. Radka Panská, 38 let, jednatel společnosti
7. Pavel Trefný, 44 let, tesař
8. Věra Špačková, 42 let, obchodní manažer
9. Roman Žemlička, 43 let, automechanik
10. Ing. Lukáš Cvrček, 43 let, projektant
11. Jiří Korotvička, 59 let, zámečník
12. Zdeněk Kopáč, 62 let, výtvarník restaurátor
13. Josef Fabián, 48 let, technik
14. Kateřina Špačková, 42 let, manažerka
15. Miroslav Konopásek, 70 let, mechanik

Ve volebním období 2022 ‐ 2026 bychom rádi:
‐

Připravili a začali realizovat vodovod, kanalizaci a ČOV v Libčicích

‐

Pokračovali v opravách komunikací, chodníků a začali i s novou výstavbou

‐

Zrealizovali rekonstrukci veřejného osvětlení a jeho doplnění

‐

Dále pracovali na zajištění bezpečnosti ve všech částech Nového Knína, např.
osazením radarů a úsekového měření rychlosti

‐

Zajistili zdroje financování městského rozpočtu nejen ze státního rozpočtu, ale i
vlastními silami. Především dlouhodobým příjmem, ne jednorázovým prodejem
majetku

‐

Po letech rozporů v zastupitelstvu najít společnou řeč a táhnout za jeden provaz.
Rozpory v zastupitelstvu pouze brzdí rozvoj města a vytváří příkopy i mezi občany

‐

Dále pokračovat v podpoře nejen všech místních spolků (sport, kultura, skaut, dětské
skupiny, …), ale i zapojení všech obyvatel do dění v obci (participativní rozpočet, akce
pro zkrášlení města)

www.tradiceaprosperita.cz

Přijďte s námi debatovat nad problémy našeho města 14. září od
17:00 na náměstí v Novém Kníně. Těšíme se na Vás
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SNKN

Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska

Vážení spoluobčané,
jsme Sdružení nezávislých kandidátů Novoknínska a vstupujeme do našeho druhého volebního
období v pozměněné sestavě, která pokud bude zvolena, bude pilně pracovat na rozvoji města v
zájmu občanů.
Našim voličům slibujeme, že ten, kdo bude do zastupitelstva zvolen, BUDE se zasedání
zastupitelstva účastnit.
Kandidáti do zastupitelstva města Nový Knín
1. Kadlec Tomáš, 33 let, příslušník HZS - ČR
2. Pipota Miloslav, 42 let, řidič
3.Hranický Michal, 39 let, technik
4. Pazderka Petr, 32 let, technik
5. Čermáková Martina, DiS., 43 let, sociální pracovnice
6. Zelenková Jana, DiS., 39 let, vychovatelka
7. Lomoz Lukáš, 36 let, řidič, strojník
8. Dragoun Lukáš, 34 let, HZS – DP Praha
9. Kukla Tomáš, 31 let, specialista kvality
10. Mach Václav, 33 let, sanitář
11. Hranická Markéta, 38 let, poštovní doručovatelka
12. Hranický Pavel, 43 let, skladník
13. Kadlecová Veronika, 31 let, rodičovská dovolená
14. Vondrák Petr, 64 let, důchodce
Program, který chceme v následujících čtyřech letech prosazovat:
oprava infrastruktury města
výstavba kanalizace v Libčicích
rozšíření kapacity MŠ ve Starém Kníně
rozvoj sportu a podpora jeho zázemí
dokončení rekonstrukce pouličního osvětlení
podpora kulturního života v obci
podpora ekologického programu – zadržování vody v krajině
,, Nabízíme Vám pomocnou ruku, záleží na Vás, zda ji přijmete.“
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Golf Park Slapy

NABÍDKA
PRACOVNÍHO
MÍSTA/BRIGÁDY

KUCHAŘ/KA
‐
‐
‐
‐

Nadstandardní platové podmínky
Možno brigáda i HPP
Směny dle dohody
Nástup ihned nebo dle dohody

V případě zájmu volejte prosím 721 737 964.
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INZERCE

Golf Park Slapy

NABÍDKA
PRACOVNÍHO
MÍSTA/BRIGÁDY

SERVÍRKA/ČÍŠNÍK
‐
‐
‐
‐

Nadstandardní platové podmínky
Možno brigáda i HPP
Směny dle dohody
Nástup ihned nebo dle dohody

V případě zájmu volejte prosím 721 737 964.
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KOHOUT J&B s.r.o. (NAŠE LOGO)
NOVĚ NABÍZÍME:








KOMPOSTOVANÁ ZEMINA (možnost volně ložené nebo pytlované)
ZAHRADNÍ ZEMINA
MULČOVACÍ KŮRA (možnost volně ložené nebo pytlované)
KAČÍRKY
RECYKLÁT0/16 (zásypový materiál)
RECYKLÁT 16/32
RECYKLÁT 32/64

DÁLE NABÍZÍME:





PÍSEK BETONOVÝ
PÍSEK MALTOVÝ
KAMENIVO (0/32, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63)
UHLÍ, BRIKETY









PRONÁJEM KONTEJNERŮ od 3 m3– do 40m3
ZEMNÍ PRÁCE
TLAKOVÉ A STROJNÍ ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
KONTROLA POTRUBÍ KAMEROU
DOVOZ PITNÉ VODY 6m3, 8m3, 11m3
PRONÁJEM PRACOVNÍ PLOŠINY 16M
ODVOZ ODPADNÍCH VOD A FEKÁLIÍ 4m3, 8m3, 11m3,

SLUŽBY:
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ZAHRADY

JO
NÁŠ
DAVID JONÁŠ
ZAHRADNÍK

723 107 539
zahrady-jonas@email.cz
www.zahrady-jonas.cz

Prodej slepiček

Dne 13. 9. 2022
se bude konat

Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell – typu
Araukana a Dark Shell – typu
Maranska. Stáří 16–20 týdnů,
cena 220–269,– Kč/ks

prodejní akce
fa Rišková
Bruntál

Prodej: 13. 9., 14. 10.
a 4. 11. 2022
Nový Knín – u firmy Elko
– 17:15 hod.

v místní sokolovně
Nový Knín. Prodej potrvá
od 10:30 do 16:30 hodin.
K prodeji nabízí textil, lůžkoviny,
spotřební zboží a obuv.

Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Měsíčník Novoknínský zpravodaj • Číslo 8/2022 vyšlo v Novém Kníně, dne 1. 9. 2022. • Ministerstvem kultury ČR evidováno
pod číslem MK ČR E 10608. • Vydává Městský úřad Nový Knín, nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín, IČ 00242888.
Uzávěrka příštího čísla: 23. 9. 2022 do 12:00 hod.
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MĚSÍČNÍK PRO NOVÝ KNÍN, CHOTILSKO A MOKROVRATY 

Chotilský
zpravodaj

V Ý TISK ZDARM A

Srpen

2022

PRAVIDELNÁ KONTROLA KOMÍNŮ
Čištění komínů na správním území Obce Chotilsko proběhne
letos v pátek 7. října, v sobotu 8. října a v neděli 9. října.
Zájemcům o vyčištění komínů před zimním obdobím nebo o revizi komínu
sdělujeme, že si mohou návštěvu kominíka sjednat nejpozději do 23. září
na Obecním úřadě v Chotilsku osobně nebo na telefonu č.: 318 543 958, či
e-mailem: obec@chotilsko.cz
-OÚ Chotilsko-

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V ROCE 2022
Termíny svozu: 17. září a 15. října.
Svoz 17. září
Přistavení vozidla svozové firmy:

Příjezd

Odjezd

Chotilsko

náves

12:53

13:03

Záborná Lhota

náves

13:07

13:17

Prostřední Lhota

náves

13:25

13:35

Mokrsko

náves

13:42

13:52

31

CHOTILSKÝ ZPRAVODAJ 

8/2022

Svoz 15. října
Přistavení vozidla svozové firmy:

Příjezd

Odjezd

Chotilsko

náves

10:53

11:03

Záborná Lhota

náves

11:08

11:18

Prostřední Lhota

náves

11:25

12:10

Mokrsko

náves

12:03

12:13

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
volební sdružení PRO ROZVOJ A PROSPERITU OBCE Chotilska si Vás dovoluje oslovit v předvolebním období se svou vizí a plány pro nadcházející
období. Všechny nás čeká nelehká doba, přesto chceme svůj životní i pracovní elán věnovat obecnímu prospěchu a bez obav a strachu z budoucnosti se věnovat našim obcím. Poctivá a zodpovědná práce je naší hlavní
prioritou i v časech, které vůbec nebudou snadné. Když nám ale pomůžete,
dovedeme to zvládnout.
Pravdou je, že jsme se nějak odnaučili cíleně potkávat, povídat si, společně být smutní i oslavovat. Covid nás naučil pohodlnosti? Máme strach
z válečných zpráv nebo z budoucnosti? Našli jsme snad přátele nebo sousedy někde jinde? Ti současní nás přestali bavit? Už jsme si všechno řekli?
Nedovedeme se přijít rozloučit do smuteční síně s dlouholetým přítelem
tak, jak tomu bývalo na venkově zvykem? To chce opravdu změnu! Oživit,
upevnit a zpřístupnit místa i vztahy, které nám nějak utíkají mezi prsty.
Jistěže nám bude lépe v upravených obcích, uklizených, rozkvetlých
a opravených; spojených novými cestami a chodníky; životem na návsích
a hřištích. To se dá poměrně snadno zařídit.Co z toho bez lidí? Ani teď se
nám prázdné návsi nelíbí. Nejdůležitější je obnova dobrých vztahů, například při setkávání na spolkových akcích. Na to potřebujeme funkční prostory, připravené jak pro výstavní, tak i společenskou činnost. Obecní budovy,
které zde máme, by měly sloužit celoročně, vždyť ani naše životy nežijeme
podle letní sezony, ale stále.
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Rádi bychom uskutečnili některé změny, aniž by bylo nutné vynaložit
vysoké sumy peněz a na větší akce napřeme síly k získání nových možností příjmů do obecní kasy:
1.	V poslední době citelně chybí pracovníci pro úklid a údržbu našich
obcí; je třeba proto úžeji spolupracovat například s úřadem práce při
jejich vyhledání a financování; za takovou namáhavou práci bude
potřeba vyčlenit odpovídající mzdy, aby technická četa byla stabilní
a nemusela se neustále obnovovat.
2.	Chceme se při tom zaměřit nejen na již udržované plochy, ale také
na místa nevyčištěná a opuštěná; zkulturnit je a případně opravit nebo obnovit mobiliář, který k nim patří, což je mimo jiné ideální příležitost ke společné obecní práci, která se může zakončit u skleničky něčeho dobrého. Tady nás napadá například vyčištění a doplnění hasičské nádrže na Křeničné nebo odhalení a obnovení křížku
za Chotilskem.
3.	Rádi bychom zrealizovali bezbariérové provedení obecního úřadu tak, aby byl běžně dostupný pro osoby zdravotně handicapované k vyřízení běžné agendy, což bylo dosud vnímáno jako velký problém, na jiných obcích již dávno vyřešený.
4.	Každá akce stojí nějaké finanční prostředky, a ne vždy je možné využívat dotace. Chceme proto hledat úspory nebo další možnosti jak
prostředky získat, abychom na opravy a vylepšování peníze měli, například pro vybudování obecní kanalizace, dalších etap vodovodu,
nového veřejného osvětlení nebo opravy místních komunikací.
5.	Proběhnou změny v campu na Staré Živohošti; nevíme, jak to zasáhne obecní rozpočet; chceme jednat o jeho zachování z důvodu podpory turistiky i z důvodu příjmů do obecní kasy.
6.	Čeká nás investiční projekt v Prostřední Lhotě, kterého se chceme
s úspěchem zhostit, aby se zde podpořil spolkový život. Důležité je
také vytvářet podporující prostředí pro zemědělce, drobné podnikatele ve službách a výrobě.
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7.	Chceme nadále podporovat provozování našich muzeí, rozhleden, infocentra i jiných neformálních míst k setkávání. Naši předchůdci vynaložili na zbudování všech těchto míst mnoho sil a financí. Naší povinností je se o ně dále starat, dávat jim stálý smysl a vidět neustále
důvody k jejich existenci.
8.	Chceme organizovat a spolufinancovat výlety za kulturou nebo poznáváním přírodních krás České republiky pro zájemce o turistiku,ve spolupráci s místními spolky; podporovat kulturní a sportovní činnost.
9.	Chceme podporovat turistický ruch v kraji ve spolupráci s okolními
obcemi.
10.	Chceme udržet tradici vítání občánků, setkávání seniorů u příjemné
muziky, oslavy dne dětí a setkávání při významných vánočních nebo
velikonočních svátcích, posvícení i při pracovních workshopech (advent, Vánoce, Velikonoce, halloween).
11.	Chceme, abychom byli obcí prospěšnou a vstřícnou pro naše starší
spoluobčany i pro mladé rodiny. Chceme se zabývat místním programem na zajišťování obecního bydlení pro mladé rodiny, které si v začátku společného života nebudou moci zajistit bydlení vlastní; naše
obce by měly mládnout, nechceme dopustit zbytečné odchody mladých do měst.

Čeká nás všechny hodně práce, ale čas si musíme najít především
na své rodiny, přátele a sousedy. Pojďte do toho s námi!

VAŠI KANDIDÁTI SDRUŽENÍ „PRO ROZVOJ
A PROSPERITU OBCE:“
Vít Šiška, podnikatel, 53 let, Chotilsko
Stanislava Krejčíková, 57 let, vedoucí charitních sociálních služeb,
Chotilsko
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Jiří Petřina, 41 let, stavební technik, Křeničná
Běla Tobolová, 51 let, finanční účetní, Záborná Lhota
Dana Davidová, 46 let, administrativní pracovník, Chotilsko
Antonín Marek, 28 let, servisní technik, Lipí
Soňa Sladkovská, 53 let, pedagog, Prostřední Lhota
Lucie Petřinová, 43 let, laborantka, Křeničná
Michael Šiška, 22 let, student, Chotilsko
(všichni bez politické příslušnosti)

Ať je Vaším favoritem kdokoliv z kandidátů, přijďte, prosíme,
k obecním volbám! Chotilské obce budou takové, jaké si je zvolíte!

Volby do zastupitelstva obce
Občanům Chotilska připomínáme, že ve dnech 23. září 2022
od 14:00 hod. do 22:00 hod. a 24. září 2022 od 8:00 hod.
do 14:00 hod. se konají volby do zastupitelstva obce.
Volební místnost pro náš volební okrsek bude jako tradičně
otevřena v budově Obecního úřadu v Chotilsku.
– OÚ–
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ROZPIS MUŽI, III. TŘÍDA „B“,
PODZIM 2022
3. kolo

So 20.08., 15:00

SK Kosova Hora z. s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

4. kolo

So 27.08., 17:00

TJ Vltavan Borotice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

5. kolo

So 03.09., 17:00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Počepice, z.s.

6. kolo

So 10.09., 17:00

SK Obory z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

7. kolo

Ne 18.09., 16:30

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ SOKOL Dublovice B z.s.

8. kolo

Ne 25.09., 16:30

TJ Sokol Jesenice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

9. kolo

So 01.10., 16:00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - FK Drevníky z.s.

10. kolo

So 08.10., 16:00

TJ Sokol Sedlec-Prčice B, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

11. kolo

So 15.10., 15:30

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Zduchovice, z.s.

12. kolo

Ne 23.10., 15:30

TJ Krásná Hora - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

13. kolo

So 29.10., 14:30

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Nová Ves pod Pleší

2. kolo

So 12.11., 13:30

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Kamýk n. Vlt.
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ROZPIS STARŠÍ ŽÁCI, PODZIM 2022
3. kolo

So 20.08., 14:15

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Nová Ves/ Nový Knín

4. kolo

St 31.08., 17:00

TJ Stará Huť, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

5. kolo

So 03.09., 14:15

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Jesenice, z.s.

6. kolo

So 10.09., 14:15

SK Petrovice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

7. kolo

So 17.09., 13:45

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Krásná Hora

8. kolo

So 24.09., 13:45

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Kamýk nad Vltavou, z.s.

14. kolo

St 28.09., 13:45

TJ Krásná Hora - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

9. kolo

So 01.10., 13:15

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Dolní Hbity/ Višňová

10. kolo

Ne 09.10., 14:00

Nová Ves/ Nový Knín - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

11. kolo

So 15.10., 12:45

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Stará Huť, z.s.

12. kolo

So 22 10., 14:00

TJ Sokol Jesenice, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

13. kolo

So29. 10., 11:45

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - SK Petrovice, z.s.

1. kolo

So 05.11., 11:15

TJ Sokol Kamýk nad Vltavou, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

2. kolo

Ne 13.11., 10:45

Dolní Hbity/ Višňová - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
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ROZPIS MLADŠÍ ŽÁCI, PODZIM 2022
5. kolo

Ne 04.09., 10:00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - Nový Knín/ Nová Ves

6. kolo

Ne 11.09., 10:00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Sokol Pičín z.s.

7. kolo

Ne 18.09., 10:00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - 1.FK Příbram – dívky

8. kolo

Ne 25.09., 10:00

TJ Stará Huť, z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

9. kolo

Ne 02.10., 10:00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - MFK Dobříš B

10. kolo

Ne 09.10., 10:00

Nový Knín/ Nová Ves - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

1. kolo

Ne 16.10., 11:30

TJ Sokol Pičín z.s. - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

2. kolo

Ne23.10., 12:45

1.FK Příbram - dívky - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA

3. kolo

Ne 30.10., 10:00

TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA - TJ Stará Huť, z.s.

4. kolo

So 05.11., 09:30

MFK Dobříš B - TJ PROSTŘEDNÍ LHOTA
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RYBÁŘSKÝ PODZIM NA SLAPECH
PODZIM – Rybářský svátek pro všechny, kteří propadli lovu ryb
na přívlač.
V druhém zářijovém týdnu 8.–11. 9. 2022 se koná největší závod v Čechách LOV SUMCŮ. Start 27 dvoučlenných posádek se odehraje 9. 9. 2022
ve 12:00 hod na Staré Živohošti na pláži pod kostelem za zvuku ,,kostelního zvonu“.
Další závod přívlače z lodě KING OF THE LAKE 2022 se bude konat
22.–25. 9. 2022 v brzkých ranních hodinách v Marině v hotelu Atlantida,
opět na Staré Živohošti. Zde by mělo startovat 90 posádek.
A v neposlední řadě tzv. třešnička na dortu: Česká republika se stala pořadatelskou zemí pro 13. MISTROVSTVÍ SVĚTA V PŘÍVLAČI Z LODÍ. Tato světová událost se odehraje ve dnech 3. – 9. 10. 2022. Závodní areál pro konání mistrovství bude začínat na Zrůbku a končit 200 metrů od hráze Slapské
přehrady. Chytá se všude v tomto úseku včetně všech zátok.
Držíme palce všem závodníkům a fanouškům lovu dravých ryb na přívlač.
-Jan Krejčík-
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SRPEN 2002
V době, kdy čtete můj článek, je za námi začátek školního
roku a prázdniny jsou již za námi. Také Chotilské posvícení,
ke kterému se díky redakční uzávěrce vrátím v dalším
čísle Zpravodaje. Na letošním posvícení jsme si připomněli
95. výročí založení našeho sboru.
Co bych chtěl při této příležitosti připomenout nyní, je 20let od povodní,
které zasáhly naši republiku v roce 2002. S nimi je spojen i rozvoj našeho SDH v posledních letech, kdy díky opravdu mimořádnému nasazení
našich členů při nich a zejména při likvidaci následků bylo rozhodnuto
(v rámci HZS), že naše obec obdrží vyřazované výjezdové vozidlo Škoda
706 MT (MATES) a položí tak základ naší výjezdové jednotce kategorie JPO
III, která za ty roky nasbírala stovky a stovky úspěšných výjezdů. Pojďme
den po dni zpátky do roku 2002:
12. 8. 2002 v 19:30 hod. – vyjížděla naše jednotka do Křeničné k čerpání
vody z domu.
12. 8. 2002 ve 21:37hod. – vyjížděla naše jednotka do Staré Živohošti ke kontrole výšky hladiny vody ve Slapské nádrži a k odklízení naplaveného dřeva.
13. 8. 2002 - vyjížděla naše jednotka opět do Staré Živohoštike kontrole
výšky hladiny vody ve Slapské nádrži a k zajištění evakuace autokempu.
Zásah byl ukončen až 14. 8. 2002 v 7:30 hod.
14. 8. 2002 – po ranním jednání na OÚ v Chotilsku vyjížděla naše jednotka
k čerpání vody do dalších domů, které bylo ukončeno až v odpoledních hodinách (15:00 hod.).
14. 8. 2002 v 15:20 hod. – odjela naše jednotka pomáhat do obce Kamýk
(příjezd zpět do Chotilska v 19:55).
15. 8. 2002 v 6:20 hod. – odjela naše jednotka opět pomáhat do obce Kamýk
nejen s čerpáním vody (příjezd zpět do Chotilska ve 22:00hod.)
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16. 8. 2002 v 7:10 hod. – odjela naše jednotka opět pomáhat do obce Kamýk
(příjezd zpět do Chotilska v18:00hod.)
17. 8. 2002 v 7:10 hod. – odjela naše jednotka do obce Solenice k pomoci při
čerpání vody (příjezd zpět do Křeničné v 16:30hod.). Po příjezdu následovala ještě údržba a servis techniky, a to až do nočních hodin (22:00hod.).
19. 8. 2002 v 8:15 hod. – odjela naše jednotka do obce Obříství, kde NON
-STOP odčerpávala vodu, a to až do 21.8.2002 do 19:30 hod.Domů se vrátila
až pozdě v noci.
22. 8. 2002 - vyjížděla naše jednotka opět do Staré Živohošti k pomoci při
uklízení ryb a naplaveného nepořádku.
23. 8. 2002 – proběhla na Křeničné celodenní údržba (od 8:00 – 17:30hod.)
techniky a čištění nářadí, hadic atd.
26. 8. 2002 v 8:00 hod. – odjela naše jednotka do obce Štěchovice, kde
do pozdních odpoledních hodin pomáhala s úklidem.
27. 8. 2002 v 8:10 hod. – odjela naše jednotka do obce Štěchovice, kde opět
do pozdních odpoledních hodin pomáhala s úklidem. Výjezdu se s námi zúčastnili i 3 členové SDH Prostřední Lhota.
28. 8. 2002 v 8:00 hod. – odjela naše jednotka opět do obce Štěchovice, kde
do pozdních odpoledních hodin pomáhala s úklidem. Výjezdu se s námi zúčastnili i 4 členové SDH Záborná Lhota.
29. 8. 2002 v 8:00 hod. – odjela naše jednotka opět do obce Štěchovice, kde
do pozdních odpoledních hodin pomáhala s úklidem.
30. 8. 2002 v 7:45 hod. – odjela naše jednotka opět do obce Štěchovice,
kde opět do pozdních odpoledních hodin pomáhala s úklidem. Výjezdu se
s námi zúčastnilo i 7 členů SDH Prostřední Lhota.
Dne 13. 9. 2002 – bylo naší jednotce v rámci HZS Příbram přiděleno 200l
nafty a 140l benzínu.
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Celkem členové našeho SDH odpracovali 1085 hodin, členové SDH Prostřední Lhota pak 91 hodin a členové SDH Záborná Lhota 38 hodin.

SRPEN 2022
Nyní se krátce zastavím u výjezdové činnosti v uplynulém
měsíci. Od posledního vydání Chotilského zpravodaje vyjížděla
naše jednotka k dalším 8 událostem!!!
23. 7. ve 12:56 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Mokrsko
k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na cyklostezku. Po příjezdu na místo události bylo zajištěno, že je poškozený celý strom a na cyklostezce leží velká větev ze stromu.Po rozřezání větve a jejím uklizení
byl poražen i zbytek stromu, který hrozil pádem na přilehlou komunikaci.
Komunikace byla po nezbytně nutnou dobu uzavřena. Poražený strom byl
odtažen mimo vozovku.
23. 7. ve 20:21 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Krámy
k technické pomoci – odstranění stromu spadlého na vozovku. Po příjezdu
na místo události provedla jednotka odstranění spadlého stromuodtažením pomocí navijáku a jeho rozřezáním.Po očištění vozovky jednotka odjela na další událost.
23.7 . ve 20:45 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Stará Živohošť k technické pomoci – odstranění stromu. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum a následně rozřezala a odklidila ulomenou
velkou borovou větev.
24. 7. ve 4:29 hod. vyjížděla naše jednotka opět do katastru obce Stará Živohošť k technické pomoci – odstranění stromu spadlého do telefonních
drátů. Po příjezdu na místo události se provedl průzkum a navrhne postup likvidace, aby nedošlo k poškození kabelového vedení. Strom byl postupně odřezán a odklizen z vozovky. Po úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu.
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26. 7. v 17:04 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Křížov k technické pomoci – odstranění stromu. Po příjezdu na místo bylo průzkumem
zjištěno, že se jedná o spadlý strom, který je opřený o další strom a hrozí
pádem na cestu, která vede k chatové oblasti. Strom byl pomocí navijáku
a motorové pily odstraněn. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.
2. 8. v 7:39 hod. vyjížděla naše jednotka opět do katastru obce Čím
k hořícímu kabelu elektrického vedení. Po příjezdu na místo události se na místě nacházel oznamovatel, který sdělil, že nejprve jiskřila
a poté hořela ulomená větev stromu na drátech el. vedení. Poté prostřední drát spadl na zem, kde část
kabelu stále hořela. Průzkumem
bylo zjištěno, že ulomená větev již
nehoří, pouze lehce hořel spadlý
drát na zemi. Okolní porost nehořel, byl mokrý od deště. Po několika minutách nehořel ani spadlý drát
na zemi. Jednotka neprováděla žádné hasební práce.Na pokyn velitele
HZS Dobříš zůstala na místě jednotka do příjezdu techniků ČEZ. Poté se
jednotka vrátila zpět na základnu.
2. 8. v 13:14 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Čím k hořícímu
kabelu elektrického vedení. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná opět o spadlý strom přes dráty elektrického vedení, kdy se
již na místě nacházeli technici ČEZu, kteří sdělili, že na odstranění stromu jede specializovaná firma. K hoření na místě již nedocházelo, pouze se
kouřilo ze spadlého drátu na zemi. Po dohodě s velitelem HZS Dobříš bylo
nařízeno, že po odklizení stromu a následné opravě el. vedení se jednotka
na místo vrátí a provede kontrolu a případné prolití místa zahoření vodou.
Jednotka se na místo vrátila v 17:22 hodin, kdy bylo zjištěnoprůzkumem,
že místo zahoření o rozměru 1x2 metry je bez známek hoření, kdy i okolní porost a zem je mokrá. Jednotka z důvodu bezpečnosti provedla prolití
místa vysokotlakým proudem. Poté se vrátila na základnu.
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9.8. v 15:19 hod. vyjížděla naše jednotka do katastru obce Sejcká Lhota k technické pomoci – odstranění
spadlého stromu.
Dne 13.srpna se naše SDH účastnilo oslav 120 let od založení SDH
Nové Dvory.
Krásný a klidný začátek podzimu
-Martin Brodský-

MILÍ PŘÁTELÉ LESNÍHO KLUBU
POD TROLÍM VRCHEM,
chtěla bych Vás informovat o dění
u nás ve školičce a také co nás nového čeká. Předešlý školní rok byl
pro nás velice náročný. Ani rekordní počet dětí, které nás navštěvovaly,nepomohl v tom, abychom zvládli provoz bez nějaké té finanční
újmy. Od září minulého roku nás
sužovala jedna nemoc za druhou
a vše vyvrcholilo posledním čtvrt
rokem, kdy ještě se na naše trolíčky
přilepily neštovice a to už bylo neúnosné pro zajištění plného provozu.
Navzdory všemu negativnímu
jsme se setkávali na společných akcích, Průvod s lampionky, Setkání při
svíčkách. Děti se zúčastnily týdenního lyžařského výcviku, navštívily
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knihovnu v Sedlčanech, bylo u nás
Hudební divadélko Lenky Hamajdové i loutkové divadlo Úsměv.
Celý školní rok zakončily dva turnusy příměstských táborů.
Nový školní rok bude zahájen
1. září. Na děti se těší dvě nové tety.
Obě jsou zkušené pedagožky. Byly
zakoupeny výtvarné pomůcky,
skládačky, puzzle, hry pro jemnou
motoriku. Též jsou pro děti zadány
do výroby nové jídelní stolky. Na ty
se moc těším, neboť se budou pěkně hodit k židličkám, které jsme
dětem pořídili v loňském roce.
Do naší školičky jsou děti přijímány celoročně. Vždy je zapotřebí se informovat o obsazenosti,
nejlépe na tel. čísle 731474720. Vše
potřebné je také k dohledání na našich webových stránkách skolkatrolivrch.cz. Věnujeme se předškoláčkům, pomáháme jim s přípravou do školy i s láskou pečujeme
o ty nejmenší. Snažíme se vytvářet
přátelské, bezpečné prostředí, kde
se budou děti cítit dobře.
Děkuji za důvěru rodičům, někteří nám svěřují již druhé a třetí
děti, a také obcím Chotilsko a Čím,
které finančně podporují rodiny
s trvalým pobytem.
-Soňa Sladkovská-
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V Ý TISK ZDARM A

Srpen

2022

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
pomalu se uzavírá funkční období Zastupitelstva obce Mokrovraty 20182022, a proto bych ráda shrnula, co se v této době podařilo, a také naopak,
co se nestihlo, případně rozpracovalo. Přestože nám toto volební období téměř dva roky komplikovala covidová pandemie, mám velkou radost
z toho, že se podařilo realizovat několik velkých, finančně náročných investičních akcí.
Největší a nejpodstatnější z těchto projektů bylo rozšíření kanalizačních
sítí v Mokrovratech, Pouštích a ve Vilách. Stavba byla zkolaudována a uvedena do provozu v lednu 2021. Tím bylo dokončeno kompletní odkanalizovaní celé obce. Součástí tohoto díla byla i výměna starého litinového potrubí vodovodu v Mokrovratech a ve Vilách. Výdaje tohoto projektu činily cca
53 mil. Kč, z toho dotace od OPŽP a Středočeského kraje činily téměř 23 mil.
Kč. Vzhledem k finanční náročnosti celé akce obec uzavřela smlouvu o úvěru ve výši 30 mil. Kč, který třetím rokem bez problémů splácíme. Nedílnou
součástí kanalizačního systému je čistírna odpadních vod, kde ještě během
letošního září proběhne výměna provzdušňovacího systému nitrifikačních
nádrží a kalové jímky.
V říjnu 2019 bylo započato s obnovou vodovodního řadu ve střední části obce Mokrovraty, načasování bylo naplánováno s ohledem na připravovanou pokládku nových povrchů v této oblasti. Výměna byla dokončena
v květnu 2020. Další etapa obnovy pokračuje v roce 2022 jak v Mokrovratech, tak i ve staré zástavbě Pouští. Původní litinové potrubí bylo na hraně
životnosti a způsobovalo časté problémy a poruchy. Celkové náklady na projekty výměny v období 2019-2022 činily cca 8 mil. Kč. a byly hrazeny z vlastních zdrojů obce. V návaznosti na nový vodovodní řad probíhá od loňského
roku výměna původních vodoměrů za vodoměry s dálkovým odečtem, což
nám od 1. 1. 2022 nařizuje zákon. Průběžně se modernizuje technologické
vybavení vodárny tak, aby stále splňovalo nejpřísnější parametry kvality
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vody. Zároveň bylo dokončeno oplocení všech vodních zdrojů, včetně vodojemu. To vše bylo rovněž financováno vlastními zdroji. Z celkové délky vodovodní sítě chybí vyměnit 14 % původního litinového potrubí.
V červnu roku 2020 byla zahájena rekonstrukce místních komunikací,
která byla postupně v jednotlivých etapách realizována až do prázdnin letošních roku. Celková investice do nových povrchů činila více než 15 mil.
Kč, obec na tyto stavby obdržela dotaci ve výši cca 9 mil. Kč.
V současné době je z celkové délky 4,5 km obecních komunikací v Mokrovratech již na 80 % položen nový asfaltový povrch. Obecní komunikace
v Pouštích v celkové délce cca 2 km jsou zrekonstruovány kompletně. Nové
povrchy silnic položené ve většině obce přispěly ke zkvalitnění dopravní obslužnosti. Z vlastního rozpočtu obec investovala prostředky do úpravy účelových komunikací v chatových oblastech v souhrnné délce přibližně 2 km. Dále byl opraven chodník po celé délce úseku od obecního úřadu
po parčík za obchodem.
Další významná finanční částka byla vynaložena na zvelebení budovy
základní a mateřské školy a jejího okolí. Na podzim roku 2020 byla stávající
pergola ve školní zahradě rozšířena a upravena na venkovní učebnu. V témže roce bylo nově řešeno veřejné prostranství před školou. Došlo k obnově
asfaltových povrchů, byly zřízeny nové parkovací plochy a upraven chodník. Pro bezpečnost dětí a zklidnění dopravy byl vybudován příčný práh.
Na tuto akci byl získán dotační titul v hodnotě 764 tis. Kč a obec doplatila
z vlastních zdrojů cca 2 mil. Kč. Z důvodu nárůstu počtu dětí v základní škole bylo nutné rozšířit kapacitu výukových prostor, a proto byl v roce 2022
realizován projekt dvou samostatných obytných kontejnerů pro sborovnu
a ředitelnu. Zároveň s tím byla provedena výměna části zastaralé elektroinstalace ve škole.
Po celé čtyři roky rozšiřujeme a rekonstruujeme veřejné osvětlení v obci,
téměř všechny lampy jsou již osazeny svítidly s LED zdrojem.
Během těchto let byla v místní části Mokrovraty-Vily postavena nová autobusová zastávka, u kabin byla vybudována dřevěná terasa a opraveno
dřevěné obložení i lavičky, také byly zde vyměněny boční dveře. V objektu
obecní restaurace byla provedena výměna elektrického vedení a rozvaděče.
V letošním roce bylo vybudováno parkoviště před budovou obecního úřadu, motivací této stavby bylo zvýšení bezpečnosti a pohodlí návštěvníků
úřadu. Také se podařilo zrealizovat dlouho plánovaný projekt kontejnerových stání u chatových oblastí v Mokrovratech a Pouštích.
Pro příjemnější trávení volného času dětí i jejich rodičů obec instalovala,
za finanční podpory MAS Brdy-Vltava, na několika místech v parcích herní
a edukativní prvky od společnosti Lesní svět.
Lepší a pružnější informovanost občanů o dění v obci jsme zajistili zavedením služby Mobilní Rozhlas (nově Munipolis).
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Významným dokumentem pro správu obce je územní plán, jehož novou
verzi jsme zadali ke zpracování. V současné době jsou vypořádávány připomínky a námitky z opakovaného veřejného projednávání ÚP. Na jeho
vypracování obec čerpala dotaci 143 tis. Kč.
Za celé toto funkční období se obci podařilo realizovat investiční stavby
v hodnotě 82 mil. Kč a na tyto projekty získat dotace ve výši téměř 34 mil. Kč.
Samozřejmě myslíme i na budoucnost. Pro obec je velmi důležitým cílem
dokončení výměny litinového vodovodního potrubí a pokládka nového asfaltového povrchu na dosud neopravených místních komunikacích.
Další prioritou obce je zajistit náhradu za dosluhující olejový kotel ústředního vytápění pro budovu ZŠ a MŠ. Vzhledem k současnému stavu budovy
kabin plánujeme zde nutnou výměnu stávajících oken a dveří, aby bylo možné tyto prostory smysluplně využívat, případně je poskytnout jako zázemí
spolkům či zájmovým sdružením. Na základě žádosti obyvatel místní části
Pouště bylo zadáno zpracování revize a úpravy dopravního značení v Pouštích. V katastru naší obce by si zasloužila řada polních cest znovuobnovení, a proto se chceme pokusit získat dotaci i na tuto oblast. Důležitou činností obce bude i nadále pořádání kulturních a společenských akcí, především
pro děti.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům za výbornou
a tvůrčí spolupráci, za věcnou diskusi k celé řadě různorodých témat, která jsme na zasedáních zastupitelstva projednávali. Díky této atmosféře jsme
mohli pro naše občany všechny výše uvedené projekty úspěšně vykonat.
Děkuji paní účetní Lence Žákové za profesionalitu a všem ostatním zaměstnancům za odvedenou práci.
Zároveň děkuji všem občanům, kteří se podílejí na dění v obci a jejím
zvelebování.
Stanislava Ecklová,
starostka obce
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ZPRÁVY Z OBCE
Usnesení ze zápisu č. 35/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 1. 8. 2022 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty volí zapisovatele p. Pavlína Hejrovou
a jako ověřovatele p. MgA. Pavla Grize a p. Pavla Vohralíka.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání
zastupitelstva obce dne 1. 8. 2022 takto:
1) Smlouva o dílo – rekonstrukce účelových komunikací
2) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
3) Rozpočtové opatření č. 4/2022
4)	Žádost o převedení vlastnictví pozemku parc.
č. 14/3 v k.ú. Mokrovraty
5)	Žádost M. M. a J. L. o pronájem části pozemku parc.
č. 121/2 a 121/3 v k.ú. Mokrovraty
6)	Žádost J. H. o pronájem části pozemku parc. č.
119/5, 121/2 a 121/3 v k.ú. Mokrovraty
7)	Žádost S. H. o pronájem části pozemku parc.
č. 121/2 a 121/3 v k.ú. Mokrovraty
8)	Žádost J. H. o pronájem části pozemku parc.
č. 121/2, 121/3 a 145 v k.ú. Mokrovraty
9)	Žádost M. S. o pronájem části pozemku parc.
č. 121/2, 121/3 a 145 v k.ú. Mokrovraty
10) Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 3-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí
Mokrovraty a firmou STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 na akci Rekonstrukce účelových komunikací.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Mokrovraty a p. K. C-M.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 5-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtového opatření č.
4/2022, kterým se navyšují příjmy na položce 1122 (Daň z příjmu práv.
osob) o 700 Kč, na položce 4111 (Neinvest. přijaté transfery) o 47 205,68 Kč,
na položce 4216 (Ostatní invest. přijaté transfery) o 3 918 450 Kč, na § 3314
(Činnosti knihovnické) o 600 Kč, na § 3639 (Komunální služby a rozvoj)
o 46 500 Kč, na § 3722 (Sběr a svoz komunál. odpadů) o 39 500 Kč, na § 3729
(Ostatní nakládání s odpady) o 50 000 Kč, na § 6171 (Činnost místní správy) o 5 229,41 Kč, na § 6402 (Finanční vypořádání) o 1 264,91 Kč. Výdaje se
navyšují na § 2212 (Silnice) o 1 milion Kč, na § 2310 (Pitná voda) o 2 miliony Kč, na § 3631 (Veřejné osvětlení) o 1 milion Kč, na § 6112 (Zastupitelstva
obcí) o 109 450 Kč. Ostatní závazné ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr prodeje pozemku o výměře 136 m2 parc. č. 14/3 v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 7-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 121/2 a části pozemku parc. č. 121/3, oba v k.ú. Mokrovraty, o celkové výměře 193 m2, p. M. M. a p. J. L.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
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Usnesení č. 8-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr pronájmu části pozemku
parc. č. 119/5, části pozemku parc. č.121/2 a části pozemku parc. č. 121/3,
všechny v k.ú. Mokrovraty, o celkové výměře 229 m2, p. J. H.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 9-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr pronájmu části pozemku
parc. č.121/2 a části pozemku parc. č. 121/3, oba v k.ú. Mokrovraty, o celkové výměře 160 m2, p. S. H.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č.121/2, části pozemku parc. č. 121/3 a části pozemku parc. č. 145,
všechny v k.ú. Mokrovraty, o celkové výměře 401 m2, p. J. H.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11-35/2022
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č.121/2, části pozemku parc. č. 121/3 a části pozemku parc. č. 145,
všechny v k.ú. Mokrovraty, o celkové výměře 242 m2, p. M. S.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová
starostka obce
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INFORMACE KE STAVBĚ ČEZ
DISTRIBUCE A.S. V POUŠTÍCH
Od dubna letošního roku realizuje ČEZ Distribuce a.s., Děčín, novou liniovou stavbu energetiky s pokládkou nového kabelového domovního vedení nízkého napětí (NN), výstavbou nových přípojkových a rozpojovacích
skříní a zapojení stávajících domácností na elektrickou energii. Současně
dojde k demontáži stávajícího venkovního vedení NN. Zhotovitelem stavby pro ČEZ je firma Elektroservis VV s. r. o., Kamenice. Oficiální stížnosti a dotazy k této stavbě mohou občané zasílat na e-mail: info@cezdistribuce.cz.
Obec je v pravidelném kontaktu se zhotovitelem a situaci na stavbě s ním
i zástupcem ČEZ Distribuce intenzivně řeší.

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Vážení spoluobčané,
dříve, než usednou žáci zpátky do školních lavic, rády bychom se s Vámi
podělily o změny, které se v naší škole udály. Většině z Vás jistě neušly stavební úpravy na školní zahradě, jejichž cílem bylo rozšíření kapacity školy. Jedná se o dva samostatné a soběstačné obytné kontejnery, které budou
využity jako sborovna pro pedagogy a ředitelna. Důvodem je nárůst počtu
dětí a výsledkem je rozšíření školy o jednu kmenovou třídu. Zároveň došlo k celkově novému vybavení třídy a dovybavení stávajících tříd novým
nábytkem a prvky IT techniky. Věříme, že se s novým uspořádáním školy
brzy vyrovnají jak žáci, tak i jejich rodiče. Doufáme, že vše nové zkvalitní
a zefektivní výuku žáků naší školy. Všechny tyto úpravy by nebyly možné
bez pomoci a podpory zřizovatele (Obce Mokrovraty) a věříme, že tato příkladná spolupráce bude pokračovat i nadále. O veškerém dění Vás budeme
informovat jak na webových stránkách školy, tak i na stránkách Mokrovratského zpravodaje.
Přejeme žákům úspěšný start do nového školního roku, a těšíme se na další výbornou spolupráci s rodiči a vzájemně pohodové dny ve škole.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty
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AKTUALITY Z NAŠÍ ŠKOLY
– ZÁŘÍ 2022
• seznámení s okolím školy a obce – průběžně
• 30. 9. - pouťové pečení
•	1. 10. – „Škola na pouti“ – školní jarmark od 14:00 do 16:00 hodin
• 27. 9. – Čistý les – ZŠ a MŠ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
- SOBOTA 17. 9. 2022
V sobotu 17. září 2022 se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
na těchto místech:
► Pouště, náves
► Mokrovraty, před obchodem

09:39 – 09:49 h
09:54 – 10:04 h

Nebezpečný odpad: staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová kapalina, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní chemie, olověné aku baterie,
monočlánky, zářivky apod.
Nebezpečný odpad lze odložit zdarma. Občané mohou předat max. 50 kg
nebezpečných odpadů.
Do mobilní sběrny nepatří tyto odpady: pneu a eternit.

MŠE SVATÁ V MOKROVRATECH
Ve středu 28. září 2022 od 17:00 h bude u kapličky v Mokrovratech
sloužena poutní mše svatá.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
MOKROVRATY OZNÁMENÍ O DOBĚ
A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB 
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do Zastupitelstva obce Mokrovraty se uskuteční:
• v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 do 22:00 h a
• v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00 do 14:00 h.
2.	M ístem konání voleb je volební okrsek č. 1 se sídlem v ZŠ a MŠ Mokrovraty č.p. 63.
3.	Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
4. Právo volit do zastupitelstva obce má:
•	státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu;
•	státní občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu (má povolení k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu); občan jiného členského státu Evropské unie může hlasovat pouze za podmínky, že požádal
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.
5.	Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství jiného členského
státu Evropské unie. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu. Poté bude voliči umožněno hlasování.
Stanislava Ecklová, starostka obce
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Ukliďme

Mokrovraty a Pouště
17. září 2022
Sejdeme se v 9 hodin
v Mokrovratech u obchodu
a v Pouštích u kapličky
Pytle a rukavice zajištěny

OÚ Mokrovraty
725 825 325
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INZERCE

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

Více na www.diakoniebroumov.org

Seznam věcí, kterými můžete přispět do sbírky:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) s funkčními zipy
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy – pouze s funkčními zipy,
 Drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie...)
 Čisté koberce, předložky….
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče
 Časopisy, noviny, knihy
 Dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH OBALECH A NÁDOBÍ V KRABÍCÍCH.
Vážení dárci, prosíme, abyste do sbírek dávali kufry, tašky, batohy a kabelky
pouze s funkčními zipy a kufry se všemi kolečky. O to samé vás poprosíme u
bund a mikin a ostatních oděvů, které mají zipy. Textil s nefunkčním zapínáním
nejsme schopni opravit. Děkujeme!

Sbírka se uskuteční od 26. 9. do 7. 10. 2022
na Obecním úřadě v Mokrovratech
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
 tel.: 318 593 812, 318 593 082 – OÚ Mokrovraty
 tel.: 491 524 342, 224 316 800 – Diakonie Broumov

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
o nábytek
o znečištěný a vlhký textil

o
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