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INZERCE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončilo období prázdnin a dovolených, a proto bych se chtěl v tomto čísle
věnovat tomu, co se za prázdniny událo.
Jedním z důležitých bodů je dokončení financování spojeného s půdními vestavbami Základní školy v Novém Kníně. V srpnu nám bylo doručeno rozhodnutí o přidělení dotace na tuto akci z dotačního programu Ministerstva financí
ve výši 20 milionů korun. Úspěšně jsme tak zvládli nahradit původně získanou
dotaci ve výši 13 milionů a z velké části tak vykrýt vzniklé vícenáklady. V současné době máme požádáno o proplacení získané dotace a začátkem měsíce října by měly být prostředky připsány na účet města. Tyto finanční prostředky se
však na městském účtu příliš dlouho nezdrží, neboť je s nimi počítáno na splacení překlenovacího úvěru ve výši 19,5 milionu, který si město na financování
půdních vestaveb vzalo.
S dokončením půdních vestaveb souvisí i plánovaný Den otevřených dveří
základní školy, o kterém jsem se zmiňoval v předchozích číslech. Z důvodu zvýšených počtů nakažených koronavirem a přijatých opatření jsme se po dohodě s ředitelem školy rozhodli pro odložení Dne otevřených dveří. Velice rádi bychom vám nejen nové prostory základní školy ukázali, ovšem současná situace
tomu nepřeje. Věřme tedy, že se co nejdříve do nových učeben a na nový povrch
tělocvičny budete moci podívat.
Od jara pracujeme ve spolupráci s projekční kanceláří dopravních staveb
a dopravní policií na řešení dopravy na náměstí. V září proběhla ještě schůzka
se zástupcem ROPIDu k navrženému provozu autobusů na náměstí a po zapracování připomínek projektantem bude připravena verze řešící náměstí po dopravní stránce a bude následovat projednání tohoto návrhu s památkáři, které
bychom chtěli zvládnout přes zimu. Realizaci předpokládáme v jarních měsících, jakmile to umožní počasí. Pro informování veřejnosti o dosavadním návrhu zveřejníme tuto verzi na webu města. Podotýkám, že půjde o verzi připravenou pro jednání s památkáři a dopravcem a nebude se tedy jednat o konečnou
podobu náměstí. Zároveň je toto řešení koncipováno jako dočasné s použitím
mobilních prvků tak, aby nebylo nutné stavební povolení. Provoz by měl ověřit funkčnost navržených úprav a bude podkladem pro následnou celkovou revitalizaci náměstí, zahrnující trvalé stavební zásahy, zeleň a řešení přilehlého
okolí náměstí.
Závěrem mi dovolte pozvat vás k volebním urnám při volbách do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky. Využijte možnost a svoje právo podílet se na směřování a vedení Středočeského kraje a České republiky.
Petr Chmelík, starosta města
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Zasedání městské rady
a zastupitelstva města 
Usnesení č. 41/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 1. 9. 2020
USNESENÍ č. 4 - 41/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí žádost manželů XXXXXX
o prodej pozemků parc. č. 160/1
a 918/29 v k.ú. Nový Knín a postupuje tuto žádost k projednání zastupitelstvu města.

USNESENÍ č. 1 - 41/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 41/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje program zasedání Zastupitelstva
města Nový Knín, které se bude konat 24. 9. 2020 od 19.00 hodin v zasedací místnosti na radnici v Novém Kníně.

USNESENÍ č. 5 - 41/2020 - RM
Rada města Nový Knín bere na vědomí vyúčtování linek PID za 1. pololetí 2020.

USNESENÍ č. 3 - 41/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje zařazení svého území do územní
působnosti MAS Brdy-Vltava na programové období 2021 – 2027 a souhlasí s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Brdy-Vltava na svém území.

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 1. 9. 2020
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Usnesení č. 42/20 ze zasedání Rady města Nový Knín
ze dne 22. 9. 2020
USNESENÍ č. 6 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
stížnost občanů na dopravní situaci
v ulici Havlíčkova a žádost o její řešení a pověřuje starostu města odpovědí na tuto stížnost a kontaktováním příslušných orgánů pro další řešení dopravní situace.

USNESENÍ č. 1 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
program rady.
USNESENÍ č. 2 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost paní XXXX o odkoupení
pozemku parc č. 565/6 v k.ú. Libčice a postupuje tuto žádost k projednání Stavební komisi města Nový
Knín.

USNESENÍ č. 7 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala stížnost občanů ohledně umístění kontejnerů na tříděný odpad
v prostoru parkoviště v ulici Žižkova a pověřuje starostu města odpovědí na tuto stížnost.

USNESENÍ č. 3 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala paní XXXX a pana XXXX o odkoupení pozemku parc č. 832 v k.ú.
Starý Knín a postupuje tuto žádost
k projednání Stavební komisi města
Nový Knín.

USNESENÍ č. 8 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje výjimku z počtu žáků v Základní škole Nový Knín podle §23 odst.
5 zákona 561/2004 Sb. pro školní rok 2020/2021 na počet žáků 32
v 3. třídě.

USNESENÍ č. 4 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala žádost pana XXXX o odkoupení
části pozemku parc č. 918/14 v k.ú.
Nový Knín a postupuje tuto žádost
k projednání Stavební komisi města
Nový Knín.

USNESENÍ č. 9 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín schvaluje
předání majetku v celkové pořizovací hodnotě 2.371.586,69 Kč do majetku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Nový Knín.

USNESENÍ č. 5 - 42/2020 - RM
Rada města Nový Knín projednala
žádost paní XXXX o přehodnocení
schválené ceny za pozemek parc. č.
384/2 v k.ú. Starý Knín a postupuje tuto žádost k projednání Stavební
komisi města Nový Knín.
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Petr Chmelík, starosta města
a Mgr. Augustin Kůr, radní,
V Novém Kníně dne 22. 9. 2020
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Usnesení č. 15/20 ze zasedání Zastupitelstva města
Nový Knín ze dne 24. 9. 2020
USNESENÍ č. 7 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
revokuje Usnesení č. 12 – 14/2020ZM a 13 – 14/2020-ZM ze dne 25. 6.
2020.

USNESENÍ č. 1 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
volí ověřovatele zápisu: Mgr. Augustina Kůra a Josefa Máchu.
USNESENÍ č. 2 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje pozměněný program
zasedání.

USNESENÍ č. 8 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr vzájemného prodeje pozemků p.č. 749/4 o výměře
63 m 2 a 60/3 o výměře 11 m 2 , parc.
č. 60/4 o výměře 12 m 2 a parc. č.
424/14 o výměře 16 m 2 vše v k.ú.
Starý Knín se společností ARC
OFFICE, s.r.o. se sídlem V Oblouku
114, Čestlice.

USNESENÍ č. 3 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí informaci starosty města o investičních akcích Města Nový Knín.
USNESENÍ č. 4 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2020. Rozpočtové opatření je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 9 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje vzájemný prodej pozemků p.č. 918/72 o výměře 86 m2,
918/73 o výměře 2 m2, 1062 o výměře 2 m2 v k.ú. Nový Knín a parc. č. st.
64 o výměře 92 m2 v k.ú. Sudovice
s Lesy ČR, s.p. a pověřuje starostu
města podpisem směnné smlouvy.

USNESENÍ č. 5 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
bere na vědomí zápis ze schůze
Rady Dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion“ 25. 6. 2020.

USNESENÍ č. 10 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr prodeje pozemku
část p.č. 160/1 v k.ú. Nový Knín.

USNESENÍ č. 6 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na odprodej pozemků pod
stavbami v areálu letního kina
od GonuraProperty s.r.o.
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USNESENÍ č. 11 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje záměr výběrového řízení
pro svoz TKO od 1.1. 2021 a pověřuje radu města zpracováním výzvy
k podání nabídek a zadávací dokumentace včetně příslušných příloh
a provedení výběrového řízení.

noprávní smlouvy z Programu 2020
pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy
projektů EU 2021+ a NIP v rámci Tematického zadání Životní prostředí
– vodní hospodářství na projekt Vyhotovení projektové dokumentace
za účelem propojení nově budovaných kanalizačních stok místní části Libčice.

USNESENÍ č. 12 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje přijetí daru ve formě investice rekonstrukce místní komunikace na pozemku p.č. 921/2 v k.ú.
Nový Knín od Pekárna U Oulehlů,
s.r.o. ve výši 1 079.219,56 Kč a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.

USNESENÍ č. 15 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2020
pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory včasné přípravy
projektů EU 2021+ a NIP v rámci Tematického zadání Životní prostředí
– vodní hospodářství na projekt Vyhotovení projektové dokumentace
za účelem propojení vodovodních
řadů místní části Libčice s nově budovaným zdrojem.

USNESENÍ č. 13 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje přijetí daru od Středočeského kraje a EKO-KOM, a.s. za vítězství v soutěži „My třídíme nejlépe“
za rok 2019 ve výši 60.000,- Kč. a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
USNESENÍ č. 14 - 15/2020 - ZM
Zastupitelstvo města Nový Knín
schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřej-

Petr Chmelík, starosta města
a Ing. Tomáš Havlíček, místostarosta,
V Novém Kníně dne 24. 9. 2020
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Sdělení radnice
Nové podmínky pro připojení na veřejnou
infrastrukturu města Nový Knín
Podmínky pro připojení na veřejnou infrastrukturu Města
Nový Knín byly schváleny zastupitelstvem města usnesením
č. 18-14/2020-ZM, veškeré informace jsou umístěny na webu
města ve složce veřejná infrastruktura.
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Svoz bioodpadu
Pro likvidaci bioodpadu ze svých zahrad mohou občané využít
kontejnerů, které budou umístěny vždy přes víkend
na následujících místech v níže uvedených termínech:
► Horní Kozí Hory u zastávky
► Spodní Kozí Hory u zastávky
► Nový Knín v ulici Jatecká
► Nový Knín most
k letnímu kinu

► Sudovice u hasičárny
► Starý Knín u sádky
► Libčice náves
► Chramiště u kapličky

1. termín 9. 10. – 12. 10.
2. termín 23. 10. – 26. 10.
3. termín 20. 11. – 23. 11.

Upozornění
Upozorňujeme spoluobčany, že při venčení svých domácích mazlíčků by měli věnovat pozornost úklidu jejich výkalů na veřejných prostranstvích. Nejenže tak přispějete k lepšímu vzhledu svého okolí, ale také zabráníte našlápnutí hromádky výkalů některému ze
svých sousedů. Děkujeme za pochopení a především ohleduplnost
k ostatním.

Kontejnery budou přistaveny vždy v pátek a svezeny v pondělí.

Odečty vodoměrů
Odečty vodoměrů budou probíhat ve dnech 17. a 18. 10. 2020.

Kompostéry

Setkání s důchodci

Informujeme žadatele o kompostéry, že v současné době probíhá hodnocení došlých žádostí poskytovatelem dotace a rozhodnutí
o přidělení dotace by mělo proběhnou v lednu až únoru 2021. Pokud
nám bude dotace přiznána, budou kompostéry mezi občany předány na jaře 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci letos pravděpodobně neproběhne tradiční předvánoční setkání s důchodci. Jakmile to situace
umožní, rádi tuto akci připravíme např. v předvelikonočním čase.
O náhradním termínu budeme včas informovat.
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Složky
ČRS, z. s., MO Nový Knín pořádá brigády:
Termíny brigád:
3. 10. a 10. 10. 2020. Sraz U BRUNCLÍKŮ na jezu v 8.00 hod.
Pila, sekera, kosa, křovinořez. Gumovky nutné.
Kontakt:
p. Miroslav Mařík, tel.: 736 220 905
p. Antonín Hrubý, tel.: 604 308 081

Dětský den s duatlonem
Dne 30. srpna 2020 za sychravého počasí se v areálu Oplocenky
uskutečnil tradiční Dětský den, tentokrát i s duatlonem.
V rámci Dětského dne byl připraven bohatý program pro všechny děti
i jejich doprovod. Organizátoři tentokrát postavili celkem 15 stanovišť,
na kterých se plnily nejrůznější úkoly. Například Městská policie Nového
Knína si pro děti připravila laserovou střelnici, která se těšila velkému zájmu. Děti se též mohly seznámit s bojovým uměním taekwon-do a zhlédnout ukázku přímo od mistrů černých pásků. Hasiči připravili oblíbenou
lanovku a přetahování lanem, kde se odehrály velké souboje dětí s hasiči. Skauti obstarali 4 stanoviště, která zaujala malé i velké návštěvníky.
Na stanovištích školky Čáp se děti mohly těšit na výtvarnou dílničku a dvě
další zajímavé atrakce. Stanoviště golfu se těšilo velkému zájmu díky i profesionálnímu přístupu trenéra a orientační běh byl zase připraven pro odvážné běžce, kteří hledali oranžové lampiony po areálu Oplocenky. Poslední 15. stanoviště bylo mobilní, neboli pro kohokoliv, kdo našel odvahu zazpívat písničku nebo básničku veřejně do mikrofonu.
10

Součástí dětského dne byl i duatlon. Děti závodily ve čtyřech kategoriích:
odrážedla, do 8 let, do 11 let a do 15 let. Celkem se duatlonu zúčastnilo 64
dětí, které vyzkoušely úskalí duatlonu (běh, kolo, běh). Pro mnoho dětí
to byl jejich první závod v životě, všechny jej dokončily a kromě dobrého
sportovního zážitku si každé odneslo i malou odměnu.
Vrcholem Dětského dne byla tombola s velmi lákavými cenami. Hlavní
cenou byla sluchátka a mobilní telefony. Děti vydržely až do konce losování
a všechny tajně doufaly, že hlavní cenu si odnesou právě ony.
I přes nepříznivé počasí jsme se potkali v hojném počtu. Dětský den byla
skvělá příležitost, kdy jsme se všichni místní sešli a příjemně strávili poslední neděli o prázdninách. Je skvělé dodržovat tradiční akce v Novém Kníně, které zůstávají pro nás jistotou v této době.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem sponzorům a Městu Nový Knín,
bez kterých by se tato akce neuskutečnila. A samozřejmě děkuji všem organizátorům, bez kterých by se nerozzářilo tolik dětských úsměvů.
Děkujeme všem. Za organizační tým Jarka Michálková
11
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Déčko zachráněno – keška u Knína
měla úspěch!
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Den soutěží SDH Nový Knín

V červnovém Novoknínském zpravodaji jsme psali o prázdninové soutěži ČT Déčko a schránce (kešce), kterou náš skautský oddíl umístil v blízkosti města. Nyní už můžeme prozradit, že se nacházela u Studánky všech přání. Když jsme ji ukrývali, hádali jsme,
kolik tak lidí sem zavítá a kešku najde. Zkuste si také
tipnout. My byli v odhadech dost skromní, přeci jen je
Knín malé městečko, nemáme moc výrazných turistických atrakcí, naše
schránka byla v širokém okolí jediná… číslo zadaných soutěžních kódů
nás proto mile překvapilo. Podle statistiky ČT Déčko naše místo navštívilo 373 dětí. A to se nepočítají děti, které se třeba do soutěže nezapojily, ale
s rodiči místo navštívily a zapsaly se do notýsku ve schránce. Ve srovnání s dalšími keškami jsme mezi více navštěvovanými a v těch čistě přírodních stanovištích patříme k nejnavštěvovanějším v republice. Naši schránku nenašly jen děti z okolí, ale i návštěvníci z Chebu, Kadaně, Karlových
Varů, Náchoda a další, kteří se do našeho kraje vydali s rodinami na výlet. Jsme rádi, že schránka ČT Déčka měla úspěch, a už plánujeme, že příští
rok v okolí našeho krásného městečka umístíme další.
Skauti Koťata

Jak již bývá zvykem, každoročně poslední sobotu v měsíci srpnu pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Nový Knín „Den soutěží“. V letošním roce se
tento Den soutěží uskutečnil 29. 8. 2020.
Tentokrát jsme zahájili o něco dříve, a to již v 10 hodin dopoledne. Dobrovolní hasiči připravili vše již den předem a zbývalo dokončit jen pár drobností. Děkujeme panu Kosařovi za posekání plochy cvičiště.
O putovní sekyru starosty SDH tentokrát přijelo bojovat celkem 10 družstev mladých hasičů složených z přípravky, mladších hasičů a starších hasičů. Družstvo přípravky z SDH Zahořany dosáhlo v útoku času 29,82 s.
Družstva mladších hasičů se umístila následovně:
Umístění

Družstvo

Čas

1. místo

SDH Zahořany

17,51 s

2. místo

ČHJ Libčice A

18,90 s

3. místo

ČHJ Libčice B

26,28 s

4. místo

SDH Bojanovice

31,91 s

Družstva starších hasičů se umístila takto:

12

Umístění

Družstvo

Čas

1. místo

SDH Zahořany

16,60 s

2. místo

ČHJ Libčice

17,75 s

3. místo

ČHJ ORLI Křepenice

18,00 s

4. místo

ČHJ Libčice A

19,95 s

5. místo

SDH Bojanovice

27,69 s
13
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Putovní sekyru starosty SDH tedy opět získalo družstvo Zahořan. Blahopřejeme k dosaženému výsledku.
Každé družstvo obdrželo diplom, dárek a první tři družstva pohár. Děkujeme touto cestou paní Stáně Kortánové z Malé Hraštice, která každoročně
věnuje výborné dortíky pro dětská družstva.
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Ukliďme Česko
SDH Nový Knín se dne 19. 9. 2020 účastnilo celostátní akce „Ukliďme Česko“. Do této akce jsme se oficiálně přihlásili a uklízeli jsme příjezdové komunikace do města. Děkujeme za účast.
SDH N.Knín

Další kategorií soutěže byl útok s PPS 8 „O pohár starosty města“.
Družstvo mužů SDH Sudovice se umístilo na 1. místě s časem 28,92 s,
na 2. místě se umístilo SDH Nový Knín – čas 30,63 s a 3. místo obsadilo
SDH Hříměždice s časem 31,63 s. Putovní pohár získalo družstvo mužů ze
Sudovic. Blahopřejeme.
Ženy – hasičky se umístily z SDH Hříměždice na 1. místě s časem 29,93
s, jako druhé se umístilo družstvo žen SDH Sudovice – čas 30,86 s. Putovní
pohár, zcela nový, získalo družstvo žen z Hříměždic. Blahopřejeme.
Noční soutěž s PPS 12 „O putovní pohár velitele SDH“ s následujícími výsledky:
Umístění

Družstvo (muži)

Čas

1. místo

ČHJ Křepenice

24,33 s

2. místo

SDH Nový Knín

24,52 s

3. místo

SDH Voznice

30,85 s

4. místo

SDH Senešnice

37,88 s

	KONANÉ AKCE
Novoknínské dýňování

Blahopřejeme.
Noční soutěže s PPS 12 se zúčastnilo pouze družstvo SDH Sudovice – čas
34,15 s. Děkujeme za statečnost žen ze Sudovic, že „to nevzdaly“.
Děkujeme všem účastníkům soutěže za jejich reprezentaci a dosažené výsledky. Soutěž proběhla ke spokojenosti všech. Z důvodů ochranných opatření v době koronoviru jsme měli k dispozici dezinfekci. V průběhu dne bylo
zaznamenáno několik technických problémů, ale vše se zvládlo. Rovněž došlo ke dvěma úrazům, ale naštěstí nic vážného, co by se nezvládlo.
Poděkování patří však hlavně všem organizátorům a v neposlední řadě
i Městu Nový Knín. Těšíme se na příští setkání, která nám doba dovolí.
Za SDH N.Knín O.K.
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V letošním roce proběhnou obě dvě akce 31. 10. 2020 jako vždy v restauraci Na Merendě. Samozřejmě budou mít určitá omezení, jako např. použití dezinfekce při vstupu, použití roušek, pro rodiče bude důležité, aby s sebou přinesli vlastní nožíky a lžíce na dlabání dýní.
Dílničky budou s menším omezením, kde se děti budou muset postupně
prostřídat. Co rušíme, je malování na obličej, malování perníčků a vyhlašování soutěže o tři nejhezčí dýně. Zde bychom nedodrželi dané dostatečné rozestupy. Díky venkovnímu prostoru je možné vše rozmístit do různých částí restaurace. Dýně pro vás budou připravené jako každý rok na místě. Je jich
dostatek v různých velikostech a vypěstoval je pro nás pan Mácha.
Celou situaci konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí v Příbrami. Samozřejmě do 31. 10. 2020 je ještě dost času a uvidíme, jak se celá situace bude
nadále vyvíjet, a proto sledujte naše facebookové stránky Muzea zlata Nový
Knín a webové stránky Hornického muzea Příbram, kam budeme přidávat
důležité informace ohledně dýňování.
15
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Dušičková párty
Dušičková párty proběhne 31. 10. 2020 od 18:00 hod. zatím
do 24:00 hod., situace se samozřejmě bude ještě měnit,
tak uvidíme…
Tato akce bude mít také svá omezení. Při vstupu použijete dezinfekci a zakryjete si ústa rouškou, a to může být i předností, buďte kreativní a vytvořte si strašidelnou roušku. Místa budou upravená tak,
aby odpovídala daným dočasně zavedeným pravidlům. Venku budeme topit plynovými lampami, takže nikomu nebude zima.
Celou situaci konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí v Příbrami. Samozřejmě do 31. 10. 2020 je ještě dost času a uvidíme, jak se celá
situace bude nadále vyvíjet, a proto sledujte naše facebookové stránky Restaurace Na Merendě a Muzea zlata Nový Knín, kam budeme přidávat důležité informace ohledně Dušičkové párty.
Budeme si držet palce, ať vše dobře dopadne a obě akce se uskuteční. Těšíme se na vás.
Restaurace Na Merendě a Muzeum zlata Nový Knín
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Ať tě chválí, můj Pane, všechno, co jsi stvořil,
zvláště pak bratr slunce,
neboť on je den a dává nám světlo,
je krásný a září velkým leskem,
vždyť je, Nejvyšší, tvým obrazem.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra luna a hvězdy,
stvořils je na nebi jasné, vzácné a pěkné.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr vítr
a vzduch i oblaka, jasná obloha i každé počasí,
kterým živíš své tvory.
Ať tě chválí, můj Pane, sestra voda,
která je velmi užitečná, pokorná, vzácná a čistá.
Ať tě chválí, můj Pane, bratr oheň, kterým osvětluješ noc,
a on je pěkný, příjemný, mocný a silný.
Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra matka země,
která nás živí a slouží nám
a rodí rozličné plody s pestrými květy a trávu.
Ať tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro tvou lásku
a snášejí nemoci a soužení.
Blaženi ti, kdo je snesou v pokoji, neboť ty,
Nejvyšší, dáš jim korunu.

Říjen ve farnosti
S patronem našeho farního kostela svatého Františka chceme každý nový
den děkovat za náš krásný kraj, místo, ve kterém žijeme, a chránit životní
prostředí. Připojujeme se ke chvalozpěvu svatého Františka:

Chvalozpěv stvoření sv. Františka
Nejvyšší, všemocný, dobrý Pane,
tobě bud’ chvála, sláva, čest a všechno dobrořečení.
Patří tobě jedinému, Nejvyšší,
a žádný člověk není hoden vyslovit tvé jméno.
16

Ať tě chválí, můj Pane, naše sestra smrt těla,
žádný živý člověk jí nemůže uniknout.
Běda těm, kdo zemřou v smrtelných hříších.
Blaze těm, které nalezne spojeny s tvou nejsvětější vůlí,
neboť druhá smrt jim neublíží.
Chvalte mého Pána, dobrořečte a děkujte mu
a služte mu s velikou pokorou.

Do nového měsíce Vám všem žehná
a modlitbou provází
P. Josef Andrejčák O.Cr.

17
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	Příspěvky občanů
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Není to žádná novinka, počítalo se s tím už snad pět let předem, ale protože se něco podobného u nás neděje právě každoročně, klidně si to ještě zopakujme: na území našeho města se konalo mistrovství světa, a to
Mistrovství světa v rýžování zlata. Koronavirová pandemie sice udělala
mnohé čáry přes rozpočet (a to i ten městský), ale po dlouhém váhání pořadatelů a souhlasu většiny zastupitelů města se akce navzdory všem nepříznivým okolnostem přece jen uskutečnila. Ano, účast byla silně omezena – s výjimkou jedné japonské závodnice byli všichni soutěžící z Evropy, a to ani zdaleka ze všech jejích zemí (což hodnotu trofejí asi přece jen
drobet snižuje), jenže pokud by akce byla „odpískána“ zcela, kdy by na nás
zase došla řada?
A tak jsme byli svědky aspoň něčeho z původně zamýšlené mnohem velkolepější parády. Úvodní průvod z náměstí zas až tak „osekaně“ nepůsobil,
ani před rokem, kdy ještě žádný koronavirus mezi lidmi nepřeskakoval, nebyl delší. Kanadský Dawson City, kde se má konat příští ročník, sice do Nového Knína nikoho nevyslal, ale aspoň zasponzoroval vystoupení Dixieland Bandu Zdice. A pozdravů z Jižní Afriky jsme se dočkali aspoň přenosem po Mezisíti.
Reprezentačních povinností za město se ujal místostarosta Tomáš Havlíček. Ne že by starosta působil méně reprezentativně, ale měl jiné povinnosti.
Pořadatelé by si tak mohli letošek zapsat do kronik nejen kvůli koronavirovým potížím; případů, kdy se ozvučení části mistrovství ujal starosta města,
kde se akce koná, zatím asi také nebylo mnoho (a když potom v posledních
dnech akce odjel za jinými záležitostmi, bylo to zejména zpočátku dost znát).
Kompletní výsledky v tomto článku nehledejte – jednak je lze najít v Mezisíti, jednak by to asi bylo trochu nezáživné čtení. A tak jen „vyzobejme rozinky“ a prozraďme, že v soutěži národních týmů zůstaly všechny medaile „doma“, totiž v Rakousku-Uhersku. Konkrétně třetí skončila česká reprezentace, postříbřen byl tým Slovenska a na zlatou medaili dosáhlo družstvo
Rakouska. Ještě se zastavme u soutěže VIP – tedy soutěže určené pro pořadatele, sponzory a podobně zasloužilé osobnosti. Její výsledky byly nakonec
rozděleny na amatérskou a profesionální část a – světe div se – v obou zabodovali starostové – přesněji starostka a starosta. V amatérech se nejlépe
umístila starostka Chotilska Běla Tobolová, v profesionálech starosta Hrobu Jiří Fürst – dlouholetý člen Českého klubu zlatokopů (a jak naznačily některé další soutěže, tato vášeň se v rodině dědí).

Kapitolou samou o sobě byla účast České televize. Přenosový vůz přijel
do areálu Oplocenky, zaparkoval uvnitř dětského hřiště, reportér v červeném tričku s hrdým logem CNN na hrudi vyběhl a jal se natahovat kabely
na hrací plochu, aby poskytl reportáž ze samého centra dění. Zda měl nějaký ánung o tom, jakými pravidly se soutěže řídí a jak vypadala jeho reportáž na obrazovkách, nevím, ale v duchu jsem si představil, jak tentýž
(či podobný) reportér přijde třeba na mistrovství světa ve fotbale, načež
se s kamerou vecpe na malé vápno, odkud divákům vypráví, jak se ta mičuda po tom trávníku hezky kutálí. Aspoň na mě takhle působil. Načež nasedl do přenosového vozu, prokličkoval mezi vybavením dětského hřiště
a odfrčel zpátky na Kavčí hory. Nebo za jinou reportáží. Pokud toto je naše
nejprofesionálnější televizní stanice, kterou financuje většina domácností formou koncesionářských poplatků, pak asi můžeme být jedině rádi, že
další stanice, totiž TV Nova, Prima, Barrandov, atd., o ten šampionát nejspíš ani nezavadily – aspoň jsem je tam nepostřehl.
Jiným – pro mě naprosto nečekaným a neplánovaným – zážitkem bylo
zcela spontánní vystoupení neznámé malé holčičky v prostoru dětského hřiště těsně po soutěži národních týmů. Její obratnost – či ohebnost těla – byla
obdivuhodná; na něco podobného se chodí do cirkusů za poměrně drahé
vstupné. O koho se jednalo, nevím, snad o dítě někoho ze soutěžících. A kdybych snad věděl, asi bych to beztak nemohl prozradit kvůli ochraně osobních údajů, která je v případě dětí ještě přísnější než u dospělých. Každopádně jsem to děcko během mistrovství nikdy předtím ani nikdy potom neviděl.
Ale třeba jsem se jen špatně díval…
Zmínit si zaslouží i večerní kulturní programy. Podílel se na nich jak
místní Flok S.K.H., tak kapely odjinud. Již jsem „vypíchl“ skvělý Dixieland
Band Zdice sponzorovaný organizačním výborem příštího mistrovství světa v Dawsonu, ale zmínit je nutno i Druhou štaci ze Slaného, Trativod z Mělníka, Gladly SW z Kladna nebo dnes již legendární Scarabeus, který zářil
na Portě zhruba ve stejné době, kdy Miki Ryvola na tomto festivalu prorazil
s Bednou vod whisky. Ostatně některé z ryvolovek má Scarabeus ve svém repertoáru dodnes a jednu z nich – Ohradu – „vystřihl“ i při svém novoknínském vystoupení v závěrečný den mistrovství.
Příští mistrovství světa se má konat, jak jsem se již zmínil, v Kanadě,
ve městě Dawson City. Tedy pro našince drobet z ruky. Je však libo aspoň
mistrovství Evropy? To se v příštím roce, dají-li Pán Bůh a koronavirus, odehraje přece jen výrazně blíž, totiž v Cukmantlu.
Že nevíte, kde to je? Prozradím, že kousíček od Frývaldova. Že ani tohle město nemůžete najít na mapách? To asi bude tím, že obě se po II. světové válce
svých historických jmen zbavila a – na rozdíl například od Zlína či Mokrovrat
– se k nim ani po roce 1990 nevrátila. Cukmantl tedy na mapách hledejte pod
názvem Zlaté Hory, zatímco Frývaldov (Freiwaldau) se nyní jmenuje Jeseník.

18
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Střípky z mistrovství světa

9 / 2020

NOVOKNÍNSKÝ ZPR AVODAJ

Dlužno dodat, že za vlády udatného kmene Komančů jsme měli ještě jedny Zlaté
Hory, a to výrazně blíž, totiž v okrese Benešov, kousek od Mladé Vožice. Jenže ty
se od roku 1991 opět jmenují Kamberk.
A kdy dojde řada opět na nás? Uvidíme. U Českého klubu zlatokopů jsme celkem dobře zapsáni, a tak doufejme, že aspoň to mistrovství republiky se u nás loni
nekonalo naposled. A možná na nás časem vyjde i to mistrovství Evropy. A – kdo
ví – třeba se do té doby nějak popasujeme
i s tím koronavirem. Nebo se s ním aspoň
naučíme nějak žít.
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Poděkování
Děkuji městskému zastupitelstvu za blahopřání k mému životnímu
jubileu a také všem, kteří mi byli přát. Moc si toho vážím.
Jitka Toupalová

Poděkování
Jménem Města Nový Knín bych chtěl poděkovat dobrovolníkům
z řad spolků i jednotlivým spoluobčanům, kteří se zúčastnili akce
„Ukliďme Česko“. Díky jejich úsilí je Nový Knín opět o něco hezčí
a čistější. Přál bych si, aby takto uklizené okolí našich domovů vydrželo co nejdéle.
Ještě jednou děkuji.

Miloš Hlávka

Jak se dostat domů
Jak se dostat domů a nerozbít si auto nebo si nezlomit nohu na místních komunikacích? Tak to řeší asi většina obyvatel Nového Knína a přilehlých
obcí. Naše ulice Dlážděná, která už několik desetiletí vydlážděná opravdu není, se nachází, jak většina z Vás dobře ví, ve Starém Kníně. Je to úzká
ulička, která je mezi zástavbou sotva 100 m dlouhá. Bohužel je velice svažitá, navazující na polní cestu z přilehlých polí a tudíž je zatížená při deštích
stékající vodou. Po každém dešti jsou zde vymleté díry a rigoly. Čas od času
je pravda, že po několika urgencích město díry jakýmsi materiálem nechalo zasypat, ale to vydrží málokdy do dalšího deště. V minulosti jsme sami
cestu dvakrát asfaltovali za SVÉ PENÍZE! Nyní jsme opět stáli před problémem, co s cestou, protože zde bylo proraženo několik pneumatik a dokonce poškozeno mechanicky auto – respektive motor. Tak jsme se tu jako sousedi sešli a domlouvali se, co s tím. Město nám opět nepomohlo a cestu neopravilo a jako vždy, prý nejsou peníze. Ale na městskou policii a podobné
věci, na to ve městě je peněz dost. Ale zpět k naší cestě. Takže buď bychom
si museli každý koupit vrtulník, nebo si cestu opravit opět sami za své. Vyhrála oprava cesty sice ne baleným asfaltem, ale alespoň kvalitnějším tříděným recyklátem. Za pomoci nás všech mladších i starších se podařilo
cestu upravit tak, aby byla alespoň nějakou krátkou chvíli sjízdnou. Víme,
že toto trápí většinu obyvatel v Novém Kníně, proto prosím přemýšlejte při
příštích volbách, komu dáte hlas.

Petr Chmelík, starosta města

Jubilanti měsíce
Kulatiny v měsíci říjnu slaví pan Jan Kosař a pan Jiří Marek. Dalším jubilantem je pan Jaroslav Šimek. Přejeme hodně zdraví a elánu do dalších let.

Vzpomínáme
Tichá vzpomínka.
Dne 15. října 2020 uplyne jeden rok od úmrtí naší maminky Milušky
Kronové, která nás opustila ve svých 90 letech. Děkujeme za tichou
vzpomínku s námi.
dcery s rodinami

Občané Dlážděné ulice
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Muzeum zlata Nový Knín

AUTORSKÉ ČTENÍ

vás zve na

Novoknínské dýňování

Dagmar Digma Čechová

31. 10. 2020

Od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Kde? Restaurace Na Merendě
Restaurace Na Merendě Nový Knín
vás zve na

Dušičkovou párty

pátek 16. 10. 2020 od 17:30
v prostorách čítárny Městské knihovny*

31. 10. 2020

Od 18:00 hod.
Kde? Restaurace Na Merendě

* v případě příznivého počasí a povinnosti nosit uvnitř budov roušku bude přesunuto do dvora

Možnost nákupu knih a dárkových předmětů (hrnečky, záložky, placky…).
INZERCE

Anotace:
Můžeš znovu naleštit konferenční stolek, aby si na něj manželovi
kamarádi mohli odložit pivo a nohy. Můžeš vychovávat děti v podstatě sama, ignorovat svou vnitřní lvici toužící po řádném soustu
vášně, smířit se s tím, že nic nového už nepřijde, a snažit se to nějak
doklepat.
Stejně tak můžeš studovat školu jenom proto, že si to přejí rodiče,
i když tvůj vlastní sen mizí v dáli. Snažit se přežít ve světě, kde si
na tebe dělají majetnické nároky nejen ti s „diagnózou chlap“, ale
překvapivě i někteří další.
Katka a Marie, dvě na první pohled naprosto rozdílné ženy, o tom
vědí své. A dost možná obě nakonec dojdou ke stejnému názoru.
Nemusíš!

DAGMAR DIGMA ČECHOVÁ – autorka divadelních scénářů
Tři kožíšky pro Kotelku, Inspektor Chousseau zasahuje
v Novém Kníně a veršovaných pohádek pro děti, mnohaletá
členka Divadelního spolku Merenda

13 hod. / Nový Knín / u Jednoty

Prodej 22. 10. 2020

Pronájem bytu, 3+1,
Nový Knín 426,
od 01. 12. 2020.

Kuřice černé, červené, kropenaté,
bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,
vysoká užitkovost), kohoutci.

Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o.,

tel.: 567 212 754, 567 214 502,
mob.: 731 701 331, 734 833 158

kontakt:

foto: Lenka Rondelvaldová

22

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

vlad.hr@email.cz

Volejte po–pá 7–15 h!,
email: info@prodej-drubeze.cz,
www.prodej-drubeze.cz
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Zprávy ze zasedání 
	zastupitelstva obce
Zasedání zastupitelstva obce konané dne 14. 9. 2020
Upravený zápis ze zasedání zajišťující ochranu osobních
údajů je zveřejněn na úřední desce, ve vývěskách místních
částí a na internetových stránkách obce www.chotilsko.cz.
Tento příspěvek shrnuje přijatá usnesení.
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•	postup schvalování posledního rozpočtového opatření v roce
2020,
•	pořádání Mikulášské nadílky
s balíčky pro děti v hodnotě 150,Kč/kus, nákup vánočních kolekcí
pro místní děti a vydání stolního
kalendáře Chotilsko 2021.

•	směnnou smlouvu na směnu pozemků obce parc. č. 293 a 296
v k.ú. Sejcká Lhota za pozemky parc. č. 186/2 a 352/2 v k.ú.
Hněvšín o shodné výměře,
•	licenční smlouvu s Ochranným
svazem autorským (OSA) o veřejném provozování hudebních děl,
•	přijetí dotace 300 tis.Kč z rozpočtu
Středočeského kraje, Fondu podpory dobrovolných hasičů na „Pořízení dopravního automobilu“,

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	návrh na pronájem objektů býva- •	žádost o poskytnutí finančního příspěvku na koncert bratří
lé prodejny a hospody v ProstředEbenů,
ní Lhotě pro rozpor se záměrem
•	žádost o změnu užívání pozemku
rekonstrukce,
parc. č. 542/2 v k.ú. Záborná Lho•	nabídku na zakoupení propagace
ta v územním plánu pro uplynuobce v publikaci „Kam v Praze/
tí lhůty k podání žádosti o změKřížem krážem v ČR“,
nu v návrhu nového územního
•	žádost o dělení pozemku parc. č.
plánu.
356 v k.ú. Chotilsko pro rozpor
s platným územním plánem,
•	žádost o přesun biokoridoru v Prostřední Lhotě pro uplynutí lhůty
k podání žádosti o změnu v návrhu nového územního plánu,

Zastupitelstvo usnesením schválilo:
dinného klubu Pod Trolím vr•	rozpočtové opatření č. 6/2020
chem v Prostřední Lhotě a předk navýšení příjmu obce celkem
školního
zařízení
Klubíčko
o 905 tis.Kč a navýšení výdajů
ve Štěchovicích,
celkem o 1.102 tis.Kč,
•	připojení pozemku parc. č. 69 •	příspěvek ve výši 2.000,- Kč
na činnost Svazu postižených civ k.ú. Prostřední Lhota na obecvilizačními chorobami,
ní vodovod po revokaci usn. č.
•	finanční příspěvek ve výši 4.425,139/20 ze dne 13. 7. 2020,
Kč pro Lesní rodinný klub Pod
•	záměr prodeje obecního pozemTrolím vrchem na výdaje spojené
ku parc. č. 735/3 o výměře 159
s příměstským táborem,
m2 v Lipí, k.ú. Chotilsko a část
obecního pozemku parc. č. 281 •	návrh na zřízení autobusové zastávky v horní části Živohošo výměře 104 m2 v k.ú. Záborná
ti po projednání s příslušnými
Lhota,
orgány,
•	smlouvu o dílo na projekt „Stavební úprava návsi a bývalé re- •	vytyčení a zpevnění cesty k pozemkům parc. č. 319/2, 319/1
staurace na spolkový dům“ v Proa 321 v k.ú. Sejcká Lhota,
střední Lhotě,
•	smlouvu s DOKAS Dobříš, s.r.o. •	dělení pozemku parc. č. 302/2
v k.ú. Křeničná dle podaného
o podmínkách svozu a likvidace
návrhu,
odpadu v roce 2021,
•	k předloženým žádostem příspě- •	zpracování projektu pro dotační
řízení na rekonstrukci příjezdovek ve výši 10.000,- Kč na předvých komunikací do chatových
školní docházku dítěte do o.p.s.
osad Knihy a Kobylníky,
Čáp, Nový Knín, Lesního ro-

Zastupitelstvo usnesením zamítlo:
•	cenovou nabídku na rekonstruk- •	rozhodnutí o povolení přeložky
vodovodního řadu v Chotilsku,
ci silničního propustku v osadě
Hněvšín a požaduje předložení •	rozhodnutí o změně stavby před
dokončením – propojení vodokonkurenční nabídky,
vodního řadu Chotilsko-Pro•	přijetí jednorázového příspěvstřední Lhota,
ku obci v souvislosti s výskytem
•	informaci MV ČR k zasedání zaCOVID-19,
stupitelstev v době koronaviru,
•	harmonogram překopu komunikace při rekonstrukci rybníka •	agendu nedostatečně zapsaných
vlastníků v katastru nemovitostí.
Kuchyňka,
•	rozhodnutí o uzavírce silnice
v úseku lom Bělice – Neveklov,

II
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	Běželi jsme na rozhlednu
Veselý vrch

Běh na rozhlednu Veselý vrch se letos po koronavirové krizi přesunul z dubnového termínu na 30.srpen 2020. Ačkoliv počasí zrovna neoplývalo sluníčkem, naopak bylo zamračeno a po závodě od 12 hodin začalo pršet, přišlo
72 dospělých závodníků a 24 dětí. Dětí bylo méně než předchozí roky, spojuji to s tím, že bylo horší počasí a rodiče se báli, aby děti před zahájením školy neonemocněly. Zato místní běžci se nezalekli, přišlo jich 9 – z toho i jedna odvážná žena. Nejlépe zaběhli Hynek Hypr, Jiří Štástka st. a Milan Stingl, a žena Bára Špačková. Náš cíl – rozběhat vesnici – je dobře nastartován.
I přes to poněkud rozmarné počasí a termín posunutý na nepříliš šťastnou dobu se však akce velmi dobře vydařila. Dobrou náladu navodilo hned
na startu stádo krav na sousedící pastvině, které se po startovním výstřelu
rozeběhlo společně se závodníky a doprovázelo je za povzbuzujícího bučení až k lesu. V průběhu samotného závodu naštěstí nepršelo a ani bezprostředně po doběhu, takže dobrá nálada pokračovala. Také díky dobrotám,
které již tradičně napekly senzační hospodyňky z Mokrska, Prostřední Lhoty a Záborné Lhoty a jež na doběhnuvší závodníky čekaly v cíli pod rozhlednou. To vše, spolu s krásnou krajinou, jíž závod probíhal, a celkově výborIV
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nou organizací a hladkým průběhem završeným skvělými cenami vítězům
i hodnotnými cenami v tombole pro všechny, plus dobrým gulášem pro každého a vystoupením písničkáře Honzy Chovanečka, vyčarovalo pro všechny zúčastněné zážitek, který se jim s naším závodem, a těm přespolním vůbec i s naší obcí, bude ve vzpomínkách dlouho spojovat.
Poděkování patří našim partnerům, kteří finančně i hmotně a hlavně svou
přízní podpořili samotný závod – především Obci Chotilsko, dále Pivovaru
Bohemia Regent z Třeboně, firmě Kola – lyže Beran z Dobříše, Vaněčkovu
statku z Čeliny, Union pojišťovně.
Dále děkujeme všem, kteří nám pomáhali s hladkým průběhem závodu:
Při prezentaci na hřišti – Aleně Maškové, Aleně Futerové, Drahuši Weinzentlové, Evě Doleželové. Za pomoc rozhodčím v cíli patří dík Petru Švecovi a Mirku Maškovi. Za vynikající koláčky a jiné dobrůtky si zaslouží pochvalu hospodyňky Zlata Hájková, Drahuška Hájková, Marie Moulíková,
Soňa Sladkovská, Iva Sečkářová, Alena Mašková, Běla Tobolová a také jeden muž – Martin König. Bylo to vynikající a všechny zákusky a pochutiny
se snědly tak rychle, že jsem je ani nestačila ochutnat… Za pomoc při vydávání guláše a napsání diplomů děkujeme manželům Kunešovým. Catering
v cíli pro běžce zajišťovali Vladimír Vymazal, Iva Sečkářová a Hana Šimanová. A ještě patří poděkování za fotografie Lence Charouzkové a Jiřímu
Filgasovi, který také graficky upravil veškeré tiskoviny – plakátky, diplomy, výsledkovou listinu i rozpis závodu.
Děkujeme paní starostce obce Běle Tobolové a tajemníkovi obce Hynkovi
Hyprovi za předávání cen dětem i dospělým.
Za všechny zúčastněné běžce, diváky i pořadatele se těším na příští, tentokrát již 6. ročník našeho běhu, který se stává v široké veřejnosti hodně
známým.
Libuše Vlachynská

Září ve znamení organizace
	Vltava Runu 2020…
I tentokrát musím začít tento článek událostí, která je vlastně z našeho
pohledu nejmladší. Organizací kultovního štafetového NON-STOP běhu
od pramene Vltavy do Prahy – Vltava Runu 2020. Asi bych mohl lamentovat nad nepřízní osudu, kdy několik našich členů bylo umístěno do karantény. Asi bych mohl lamentovat nad tím, že nově zvolený termín 19. – 20.
V
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9. 2020 znamenal souběh s jinými důležitými akcemi. Ale neudělám tak,
protože se ukázalo, že i v malém počtu lze pěšky označit 3 zhruba 10 kilometrové úseky a hlavně v neděli takřka plnohodnotně zorganizovat 2 předávky – Štola Josef a Živohošť. Samozřejmě to ovšem znamenalo mnohem
více úsilí nás všech, protože nad rámec všech tradičních každoročních povinností bylo snahou pořadatele a hlavního organizátora Vltava Runu zamezit případnému šíření koronaviru – a to nad rámec platných pravidel
– tedy odstupy, rouškami, dezinfekcí a rozmělněním předávajících běžců
do co nejdelšího časového úseku, aby se neshromáždilo na předávce více
lidí. A jelikož toho úsilí a času bylo letos zapotřebí opravdu hodně, chci
touto formou všem opravdu z celého srdce poděkovat! A dovolím si citovat z e-mailu hlavní organizátorky:
„Velmi rada by som sa vam strasne moc podakovala za vase vikendove nasadenie. Nebolo vobec jednoduche dat dohromady cely zavod v aktualnej situacii, do posledneho dna sme nevedeli, co bude a nebude. Odpadali nam ludia
v zavode, ale aj na predavkach. Ale zvladli sme to spolu a ja viem, ze je na vas
spolahnutie a aj napriek prekazkam, ktore sme mali, nielen tento rok, ste nas
nikdy nenechali v stichu.”
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Nyní se však vraťme k výjezdové činnosti. Od vydání minulého
zpravodaje vyjížděla naše jednotka k dalším čtyřem událostem:
■	26.8 v 11:44 vyjížděla naše jednotka do obce Korkyně k technické pomoci – odstranění spadlého stromu přes vozovku.
■	26.8 ve 13:45 vyjížděla naše jednotka do obce Mokrsko k technické pomoci – odstranění spadlého stromu přes vozovku.
■	26.8 v 17:43 vyjížděla naše jednotka opět do osady Boubovny (Cholín)
k technické pomoci – odstranění spadlého stromu přes vozovku.
■	s28.8 v 19:45 vyjížděla naše jednotka opět do obce Borotice k technické
pomoci – odstranění spadlého stromu přes vozovku.
Závěrem mi dovolte, i touto cestou, ještě jednou srdečně jménem celého
sboru pogratulovat našemu členu Václavu Rákosníkovi k svatbě!
Martin Brodský

Vážení přátelé,
věřím, že se vám i v této ne zrovna přehledné době daří, pokud možno co nejlépe. Chtěl bych vás tímto pozvat na

10. ročník LHOTECKÉ DRAKIÁDY
která se koná tentokrát v sobotu 31. října od 14:00
na známém místě – pozvánka v příloze.

Vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní akci, kde jsme navíc schopni dodržovat dostatečné rozestupy, akce se pravděpodobně bude
moci uskutečnit.
Přeji vám hodně elánu, dobrou náladu (nad zlato)
a těším se na viděnou.
Jiří Bendl
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4)	Žádost o odkoupení části pozemku parc. č. 437/2 v k.ú. Mokrovraty
5)	Žádost o zřízení a pronájem parkovací plochy
6)	Záměr směny části pozemku parc. č. 327 v k.ú. Pouště
7)	Poskytnutí dotace KÚSK na výstavbu kanalizace
8)	Rozpočtové opatření č. 3
9)	Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
10)	Různé
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 4-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje udělení výjimky z průměrného
počtu dětí MŠ Mokrovraty na školní rok 2020/2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlas Zdržel se: 0 hlasů

Zprávy z obce
Usnesení ze zápisu č. 21/2020 ze zasedání
Zastupitelstva obce Mokrovraty,
konaného dne 14. 9. 2020 od 18.00 hodin
Usnesení č. 1-21/2020
zapisovatelku Mgr. Jiřinu Zorkovou a jako ověřovatele p. Pavlínu Hejrovou
a p. MgA. Pavla Grize.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 2-21/2020
schvaluje dobu diskusního vystoupení max. na 15 minut:
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 5-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje udělení výjimky z průměrného
počtu žáků ZŠ Mokrovraty na školní rok 2020/2021.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlas Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 6-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze
dne 27. 9. 2019 mezi Obcí Mokrovraty a společností M-Silnice a.s. na stavební práce s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Mokrovraty“.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlas Zdržel se: 0 hlasů
K bodu 4) dnešního programu – ve věci nebylo přijato usnesení.
Usnesení č. 7-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty bere na vědomí žádost o zřízení a pronájem parkoviště na části pozemku parc. č. 70/3 v k.ú. Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlas Zdržel se: 0 hlasů

Usnesení č. 3-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje program jednání zastupitelstva
obce dne 14. 9. 2020 takto:
1)	Žádost o udělení výjimky z počtu dětí MŠ
2)	Žádost o udělení výjimky z počtu žáků ZŠ
3)	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Rekonstrukce místních komunikací

Usnesení č. 8-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty ruší záměr směny části pozemku parc. č.
327 – orná půda o výměře 1924 m2 v k.ú. Pouště, který schválilo dne 26. 9.
2018 usnesením č. 11-36/2018.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlas Zdržel se: 0 hlasů

I
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Usnesení č. 9-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje přijetí dotace ve výši 889 815 Kč
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu
a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Mokrovraty-rozšíření kanalizačních sítí“ a pověřuje starostku obce
k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlas Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 10-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020,
kterým se navyšují příjmy na pol. 4111 (Dotace na volby) a výdaje na § 6115
(Volby do zastupitelstev) o 47 tisíc Kč, dále příjmy na položkách 4111 (mimoř. příspěvek ze SR) o 991 250 Kč, 1343 (Poplatek za veř. prostranství) o 10
tisíc Kč, 1381 (Daň z hazardu) o 2 750 Kč. Dále se navyšují příjmy na § 2212
(Silnice) o 41 100 Kč, na § 2321 (Odvádění a čištění odpad. vod) o 150 tisíc
Kč, na § 3639 (Komunální služby a územní rozvoj) o 2 400 Kč, na § 6171
(Činnost místní správy) o 19 tisíc Kč, na § 6310 (Obecné příjmy a výdaje
z fin. operací) o 7 500 Kč. Výdaje se navyšují na § 2212 (Silnice) o 2 500 tisíc Kč, na § 2219 (Ostatní záležitostí pozemních komunikací) o 200 tisíc Kč.
Schodek rozpočtového opatření je kryt úsporami z minulých let ve výši
1 476 tisíc Kč. Ostatní závazné ukazatele rozpočtu nejsou změněny.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlas Zdržel se: 0 hlasů
Usnesení č. 11-21/2020
Zastupitelstvo obce Mokrovraty schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5-Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5-Smíchov
a Obcí Mokrovraty.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlas Zdržel se: 0 hlasů
Stanislava Ecklová,
starostka obce

III
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Zahájení školního roku 2020/2021
Dne 1. září letošního roku jsme si při slavnostním zahájení školního roku
připomněli 30. výročí znovuotevření naší školy. Tento den byl před 30 lety
pro naši školu velmi významný, protože se podařilo opět obnovit výuku
dětí v této škole. Odbor školství tehdejšího Okresního národního výboru
v Příbrami naši školu v roce 1978 zavřel. 12 let byla budova zavřená a chátrala. Koncem roku 1988 a počátkem roku 1989 se několik místních obyvatel, převážně maminek dětí, které musely dojíždět do školy do Nového Knína nebo Dobříše, začalo snažit, aby byla naše škola opět otevřena a začalo
se zde vyučovat. Po mnoha úsilích na různých institucích o znovuotevření školy si našeho případu všimla i televize. Natáčel se zde dokumentární
pořad Sondy. Třenice kolem školy v obci vyvrcholily odstoupením obecní
rady ve čtvrtek 16. listopadu 1989. V porevolučním roce 1990 se 1. září škola opět otevřela k výuce základního vzdělávání.
K tomuto výročí znovuotevření se nám podařilo zvelebit prostranství
před školou, zkvalitnit a zklidnit dopravní situaci v blízkosti školy a vyzdvihnout vnímání památníku obětem 1. světové války, který touto přeměnou prostranství získal svou zaslouženou důstojnost.
Stanislava Ecklová,
starostka obce

Rekonstrukce místních komunikací v části Mokrovrat
Začátkem září byla ve střední části Mokrovrat dokončena akce „Rekonstrukce místních komunikací“. Tato akce byla naplánována již v roce 2019
v souvislosti s přiznáním dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (nejedná se o opravy cest po kanalizaci). Protože byl v této střední části Mokrovrat původní vodovod ve špatném stavu, rozhodlo zastupitelstvo obce, že
před zahájením oprav komunikací bude provedena výměna vodovodu.
Náklady na samotnou akci „Rekonstrukci místních komunikací“ jsou
ve výši 7 810 723,85 Kč s DPH, z toho budeme žádat o poskytnutí přislíbené
dotace ve výši 4 432 574 Kč.
Cílem opravy místních komunikací je zkvalitnění dopravní obslužnosti ve vsi.
Krátce po dokončení akce jsme již na úřadě přijali stížnosti na nepřiměřenou rychlost vozidel. Nahradit výmoly v cestách zpomalovacími prahy ale
není smyslem oprav komunikací. Žádáme proto občany, zejména rodiče,
kteří vozí děti do místní školy, o dodržování bezpečné rychlosti v obci,
abychom místo výmolů nemuseli jezdit přes zpomalovací prahy.
IV
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Svoz nebezpečného odpadu 

Čištění nádob na tříděný odpad
a dezinfekce herních prvků
V září provedla firma Greenroot s.r.o. v Mokrovratech i na Pouštích čištění
nádob na tříděný odpad a také nám vyčistila a dezinfikovala herní prvky
na dětském hřišti v Mokrovratech.

	Aktuality z naší školy
– říjen 2020
2. 10. 2020 – bude provoz ZŠ, ŠD i MŠ ukončen ve 12.00 hodin z důvodu
konání voleb v budově školy, v případě druhého kola voleb i 9. 10. 2020
7. 10. 2020 – návštěva místní knihovny: ZŠ i MŠ
29. 10 – 30. 10. 2020 – podzimní prázdniny: pouze ZŠ
1. září byl zahájen nový školní rok 2020/2021. Zahájení bylo o to slavnostnější, že se jednalo o třicáté výročí od znovuotevření mokrovratské školy. Přítomni byli rodiče i prarodiče dětí, zástupci obce i bývalí žáci. Pro osvěžení
paměti byly před školou nainstalovány panely s novodobou historií školy.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme se nemohli zúčastnit plánovaného divadelního představení ani společného pouťového pečení
s rodiči. Odvolán byl i jarmark. Nicméně pečení proběhlo v rámci školy. Děti
z mateřské i základní školy si upekly různé dobroty. Peklo se i ve školní družině. Nechyběly perníková srdce, pouťové koláče, moučníky ani jablkové záviny. Na všech dobrotách si děti pochutnaly. Pouťovou atmosféru doplnila
báseň Z. Svěráka – „Na té naší pouti“ v podání žáků ZŠ.
„Podzimní čarování“ všem připomnělo první podzimní den a nenávratný odchod léta.
Věříme, že v budoucnu budeme moci obohatit program školy o další akce,
které se v současné době nedoporučují.
Zaměstnankyně ZŠ a MŠ Mokrovraty

Kdy: sobota 17. 10. 2020
► Mokrovraty, před obchodem

12:30 – 12:40 hod.

► Pouště, náves

12:43 – 12:53 hod.

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

Svoz elektroodpadu
a objemného odpadu
Kdy: sobota 17. 10. 2020 od 9.00 do 12.00 hod.
► Mokrovraty – dvůr u hasičské zbrojnice
► Pouště – u kontejnerů na tříděný odpad
Elektroodpad – pouze kompletní elektrozařízení: pračky, mikrovlnky,
ledničky, vrtačky, vysavače, žehličky apod.
Objemný odpad: koberce, lina, nábytek, matrace apod.
Občané a chataři z Mokrovrat a Pouští mohou odpad na těchto místech odkládat zdarma; maximální množství je cca jeden přívěsný vozík za osobní
automobil na domácnost.
Pneumatiky nepatří do objemného odpadu a lze je odevzdat na místech zpětného odběru (www.eltma.cz).
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vzpomínka
Dne 15. září jsme se rozloučili s panem Stanislavem Durdilem, bývalým vynikajícím fotbalistou, který zemřel 8. září ve věku 67 let. Celý svůj
život zasvětil fotbalu, hrával rovněž v SK Spartak Příbram a krátce působil i v Bohemians Praha. Čest jeho památce!
S úctou vzpomínají kamarádi SG Mokrovraty
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